
REGULAMENTO DEPORTIVO FORMULA RALLYE/MOTORSHOW

Artigo 1.- XENERALIDADES.
1.1.-A Federación Galega de Automobilismo, establece para o ano 2018, Un regula-
mento xeral para as probas do tipo Fórmula Rallye, Motor Show, Racing Show ou
similar,  permitindo soamente 4 probas deste tipo o longo do ano. Tendo que realizar-
se un máximo de 2 probas, antes do inicio da tempada do resto de campionatos gale-
gos de Automobilismo e un máximo de 2 probas o remate dos mesmos.
1.2.- As Entidades Organizadoras deberán adoptar para cada proba as normas de
organización, e seguridade establecidas polo Regulamento Xeral de Fórmula Rallye,
da F.G. de A., e polo C.D.I.
1.3.- En cumprimento do estipulado para a aprobación dos regulamentos, as
Entidades Organizadoras, deberán presenta-los seus regulamentos particulares, á
F.G. de A., como mínimo 60 días antes da data prevista para o inicio da competición,
e no que axuntarán plano/croques, con medición en metros entre obstáculos
(conos,portas,…), do trazado do circuíto, para a súa conformidade e aprobación por
parte da F.G. de A., ademais das aceptacións dos cargos polos oficiais das probas,
debidamente licenciados.
1.4.- En cumprimento polo establecido polo Ministerio do Interior, axuntarase  ó
Regulamento Particular, plano/ruta de evacuación, de posibles feridos, así como plan
de seguridade cando o trazado da proba saía do casco urbano, e ocupe estradas per-
tencentes a Excmas. Deputacións, de réxime Estatal, ou Autonómico.
1.5.- O incumprimento dalgún/s artigo/s do Regulamento Particular, aprobado pola
F.G. de A., será estudado pola Comisión da FGA, para o seu análise, e aplicación das
normas que teña/an, con posterior traslado ó T.G.A. si houbese lugar.

Artigo 2.- ASPIRANTES.
Todos aqueles que cumpran cos requisitos sinalados no ANEXO I.

Artigo 3.- VEHÍCULOS ADMITIDOS.
3.1-Poderán participar toda clase de vehículos de turismo, con carrocería cerrada o
teito duro, dun mínimo de dúas prazas e que estean homologados, ou non, que pro-
veñan de series de fabricación. Os vehículos deberán posuír o certificado da
Inspección Técnica de Vehículos (I.T.V.) en vigor, así como o seguro obrigatorio de
Accidentes.
Vehículos específicos de competición: Construídos polos fabricantes de vehículos
(Fórmulas, barquetas e turismos) con documentación, factura, ou ficha de homologa-
ción expedida polo constructor ou pola F.I.A.ó efecto. 
A mesma suplirá a documentación ordinaria, e segundo a Lei de Circulación vixente,
non será necesario (matriculación, seguro e I.T.V. de vehículo de Rallye), agás os
autorizados pola Federación Galega de Automobilismo, denominados SCC, con
motorización provinte dunha moto, e baixo a normativa de aplicación dictada e publi-
cada pola Federación Galega de Automobilismo
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3.2.- Os vehículos serán agrupados,nas seguintes clases:

AGRUPACIÓN I: ata 1.150 c.c. (Tracción dianteira).

AGRUPACIÓN II: Desde 1.151 a 1.600 (Tracción dianteira).

AGRUPACIÓN III: A partir 1.601 c.c. (Tracción dianteira).

AGRUPACIÓN IV: Tódalas cilindradas (Tracción traseira).

AGRUPACIÓN V: Tódalas cilindradas (Tracción total).

AGRUPACIÓN VI: Tódalas cilindradas (SCC, Car cross, CM ou similares).

3.4.- Autorizase o uso de pneumáticos de competición (slicks ou similares), e prohí-
bese a utilización dos denominados de: tacos, contacto, cravos e cadeas, así como
as rodas de tipo M, M+S, M4, M5 e C
3.5.- Non se admitiran vehículos dados de baixa, ou prototipos artesanais.
3.6.- Para a tempada 2018 os números de competición serán segundo se especifica
no anuario 2018 da F.G. de A., sendo os tipo para Rallyes e Montaña

Artigo 4.- DEREITOS DE INSCRICIÓN, PREMIOS.
4.1.- Establecese un máximo de dereitos de inscrición de 200 €, a criterio do organi-
zador.
4.2.- Establecerase o seguinte mínimo de premios:

XERAL SCRATCH: 
1º ... Trofeo + Coroa de loureiro 
2º ... Trofeo 
3º ... Trofeo 

AGRUPACIÓNS:
1º De cada agrupación … Trofeo 
É obrigatorio entregar unha coroa de loureiro, ó vencedor da proba, na Entrega de
Premios. 
A organización poderá entregar, calquera outro premio a maiores, que considerase
oportuno.

Artigo 5.- MODELO REGULAMENTO PARTICULAR.
O regulamento particular de tódalas probas  estará conforme ó publicado neste anua-
rio (modelo tipo abreviado) pola Federación Galega de Automobilismo.

Artigo 6.- PERCORRIDO, SINALIZACIÓN e OBSTÁCULOS.
6.1.- O percorrido deberá ser indicado no regulamento particular da proba especifi-
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cando:
-A lonxitude do trazado
-A superficie do mesmo (Asfalto,terra,grava,adoquín …)

-Un plano explicativo do percorrido e dos obstáculos.
6.2.- Sinalización: A organización deberá empregar os sinais FIA para sinalar a Saída
do trazado e a Meta do mesmo.
6.3.-Obstáculos, a organización poderá deseñar o trazado poñendo algúns dos
seguintes obstáculos: Cono ou (bolo), de material flexible, a ser posible caucho,
dunha altura mínima de 45 cm., os que deben quedar á esquerda do vehículo en mar-
cha, serán de cor verde, e os que deben quedar á dereita serán roxos ou laranxas. 
O emprazamento exacto, dos conos, estará marcado sobre o piso por algún medio
eficaz, contendo enteiramente a base do cono. A distancia entre dous conos conse-
cutivos será dun mínimo de 6 metros e un máximo de 15. 
Unha porta será delimitada por dous montantes dunha altura de 1.50 metros, colocan-
do na súa parte superior unha bandeira, da cor que corresponda, segundo o costado
do vehículo, ó que deben quedar. Recoméndase, por facilidade da montaxe,coloca-
las estacas ou montantes no interior dun cono da mesma cor. 
Os dous montantes que delimitan unha porta, estarán separados por un mínimo de 3
metros e un máximo de 4. Dúas portas consecutivas estarán separadas por un míni-
mo de 10 metros perpendicularmente. Un cono de cor azul, cun montante ou estaca,
e unha bandeira tamén azul, indicará que o vehículo debe dar unha volta completa ó
obstáculo antes de proseguir, sexa no mesmo sentido que levaba anteriormente, ou
en calquera outro. 
Este tipo de obstáculo débese iniciar sempre polo lado contrario ó do obstáculo ante-
rior. Non poderá haber dous consecutivos nin separados por menos de 40 metros
segundo a liña media do percorrido. Cando sexa un circuíto e existan rectas largas
teranse que poñer conos, como mínimo, cada 20 metros así como as súas correspon-
dentes portas.

Artigo 7.- SEGURIDADE.
Os organizadores contratarán unha póliza de seguros nas condicións marcadas pola
F.G. de A., que garanta unha cobertura mínima segundo a regulamentación vixente
(Lei circulación).
7.1.-Será obrigatorio, ademais do establecido no Anexo J, o uso de:
- Casco homologado en tódalas mangas.
- Cintos de seguridade en tódalas mangas.
- Mono ignífugo homologado.
- Guantes, calzado, homologados e ignífugos.
7.2.-Nas inmediacións da saída do trazado da proba deberá haber un médico, unha
ambulancia, unha grúa preparadas para calquera posible emerxencia.
7.3.- A organización elaborará un plan de Seguridade e Sanidade do evento tendo
que conter como mínimo unha ruta de evacuación ata o centro ou centros sanitarios
máis próximos, que deben estar previamente alertados.
7.3- A organización deberá dispor un sistema de comunicación de forma que poida
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ser informada con rapidez e actuar con eficacia ante calquera incidente ou acciden-
te.
7.4.-Os espectadores deberán estar en lugares delimitados, se é posible detrás
dunha barreira capaz de deter un vehículo. Considérase ideal situar ós espectadores
nunha zona elevada respecto á pista. Deberase deixar unha separación de ó menos
15 metros, entre o percorrido e os espectadores, se os vehículos pasan oblicua ou
paralelamente nesta zona. Sese trata dun cambio de dirección ou de sentido, o cal se
chegase perpendicularmente ós espectadores,a distancia mínima será de 30 metros.
Contarase con persoal, ou comisarios debidamente acreditados (peto, chaleco, etc.)
en número suficiente para manter ós espectadores no seu lugar. Se existe megafo-
nía, deberanse dar consignas de seguridade periodicamente.
7.5.- O Director de Carreira, e o Xefe de Seguridade Vial, dacordo cos Comisarios
Deportivos, e unha vez esgotadas as consignas, e consellos para o público, este per-
sístira na súa neglixencia a hora de garda-las distancias de seguridade aconselladas
polos Comisarios nomeados ó efecto, poderán suspende-la proba quedando a clasi-
ficación determinada pola/s última/s manga/s completadas.

Artigo 8.-DESENROLO DA PROBA.
Deberá existir un programa horario da proba estipulado no Regulamento particular.
O esquema a empregar deberá ser descrito no regulamento particular de cada proba.
Mangas clasificatorias, deberase definir como son:
-Clasificación por eliminación.
-Clasificación por tempos.
-O vehículo a empregar nas mangas clasificatorias será posto pola organización ou o
propio do participante.
Mangas Finais, deberase definir como son:
-Clasificación por eliminación.
-Clasificación o mellor tempo.
-O vehículo a empregar nas mangas finais será posto pola organización ou o propio
do participante.

Artigo 9.- PENALIZACIÓNS.
Segundo prescribe o C.D.I., durante a proba, haberá xuíces de feitos debidamente
licenciados, nomeados para xulga-las faltas como segue:
- Por falsa saída, penalizarase por cada segundo de adianto con 10 segundos.
- Por desprazar ou tocar un cono ou pau da porta: 10 segundos.
- Por non pasar unha porta, ou pasar un cono polo lado contrario, ou non efectuar
unha volta completa: 20 segundos por cada falta. A acumulación de dúas destas fal-
tas, na mesma manga, suporá a exclusión da mesma, pero validando a participación
sen tempo.
- Por non efectualo percorrido marcado, por exemplo dar unha soa volta debendo dar
dúas: 60 segundos máis as que lles correspondan segundo o parágrafo anterior.
- Por desacato ou menosprezo a un comisario: Exclusión.
- Por recibir axuda exterior durante o percorrido: Exclusión.
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- Por recorta-los números ou varia-lo lugar desinado: 1 minuto.
- Por condución agresiva ou perigosa: Exclusión.
- Non participar en unha das mangas oficiais e alomenos na de adestramentos obri-
gatoria: Exclusión
- Non cumprimento das normas de parque pechado ou de traballo: Exclusión

Artigo 10.- CLASIFICACIÓNS DAS PROBAS.
Os participantes para optar a clasificación final da proba deterán participar na manga
de adestramentos e nas mangas oficiais.
6.1.- Unha clasificación xeral absoluta.
6.2.- Unha clasificación de agrupacións
6.3-  Unha Clasificación de Escuderías.
6.4.- Se o Organizador previse algunha clasificación máis, deberá facelo constar no
regulamento particular da proba
.
Artigo 11.- ACTAS DE CLASIFICACIÓN E INFORMES.
As actas de clasificación, actas de Comisarios ou informes do Director de Carreira
deberán presentarse debidamente numeradas e asinadas, facilitar copia das mesmas
ó Observador, e obrar en poder da F.G. de A. nun prazo non superior a dous días a
partir da data de publicación da clasificación.
Tódalas probas que se soliciten, fora do prazo establecido, teñen que celebrarse
antes na data que establecerá a F.G. de A.,abonando o dobre dos dereitos de calen-
dario,de ser admitida a solicitude pola Comisión da F.G. de A.

Artigo 12. PARTICIPANTES.
Excepcionalmente, os Comisarios Deportivos, poderán autoriza-la participación de
ata varios pilotos co mesmo vehículo, debendo facer constar claramente na lista de
vehículos autorizados a toma-la saída, diferenciando os números de competición

Artigo 13.- CALENDARIO FORMULA RALLYE-MOTORSHOW.
Soamente admitiranse 4 probas deste tipo o longo do ano. Tendo que realizarse un
máximo de 2 probas, antes do inicio da tempada do resto de campionatos galegos de
Automobilismo e un máximo de 2 probas o remate dos mesmos.

R
A

L
LY

E
 F

O
R

M
U

L
A

/ 
M

O
T

O
R

S
H

O
W

260


