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‘ “CLASE I” DO CAMPIONATO DE GALICIA DE AUTOCROSS 2017.

Dacordo co Comunicado número 285/16, de data de publicación do 24 de novembro do 2016,
no que se implementaban becas para o Campión e Subcampión da Clase I, da tempada 2017,
e recaendo en:

Campión.- Don Celestino Iglesias Duarte.

Subcampión.- Iván Muiño Liñares.

Infórmase: Que os citados pilotos terán tódalas inscricións da especialidade de Autocross (unha
por proba), da tempada 2018, abonadas pola Secretaría da Federación Galega de
Automobilismo.

Para exercela Beca 2018 os pilotos terán que chamar, ou enviar correo electrónico a
administración@fga.es, informando da intención da(s) proba(s) na que desexe participar para
que a Federación Galega de Automobilismo transfira a cantidade correspondente do
emolumento da inscrición.

‘ “CLASE III” DO CAMPIONATO DE GALICIA DE AUTOCROSS 2017.

Dacordo co Comunicado número 277/17, de data de publicación do 21 de novembro do 2017,
no que se implementaba unha beca para o Campión de Galicia de CARCROSS 2017 (Beca
CCE 17) o cal terá a súa disposición dúas participacións, a escoller, no Campionato de España
da especialidade de CARCROSS e participará como piloto oficial coa Escudería Ya-Car Racing
recaendo en:

Campión.- Don Pablo García Varela.

A Beca (CCE 17) consiste na estrea dun carcross Yacar, utilización, mantemento, pneumáticos,
combustible, asistencias en circuíto, desprazamento de ida e volta ó circuíto do carcross, e
estar encravado no equipo oficial que conleva a utilización do Hospitality e do catering de Ya-
Car Racing o día da proba a celebrar no Campionato de España.

Para exercela Beca 2018 o piloto terá que chamar, ou enviar correo electrónico a
administración@fga.es, informando da intención das probas na que desexe participar para que
a Federación Galega de Automobilismo transfira a cantidade a YaCar Cross, S.L. e asine o
contrato oportuno.


