
REGULAMENTO TÉCNICO

Artigo1. XENERALIDADES.

Toda modificación está prohibida, salvo que este expresamente autorizada polo presente
Regulamento. Por razóns de seguridade calquera vehículo pode ser rexeitado, e non será auto-
rizado a tomala saída.

Artigo 1.1 - Definicións. Vehículos.

CLASE P: Todo libre excepto axudas de elevación en suspensión ou carrozaría (todas estas
modificacións deberan pasar as aceptacións do responsable técnico da federación nomeados
a tal efecto).

CLASE PM: Vehículos todo terreo de tracción ás catro rodas, e de venda comercial nos con-
cesionarios con ou sen homologación en vigor. Sen modificación algunha respecto ao vehícu-
lo de serie, excepto as expresamente autorizadas neste Regulamento, medidas de rodas,motor
e peso libres. Ditos vehículos deberan ter unha defensa tanto dianteira como traseira que per-
mitan un ángulo de ataque ou saída de como máximo 75º sobre a horizontal; tomando de refe-
rencia a prolongación da liña resultante de unir o punto máis baixo da defensa coa tanxente á
roda (ver figura 1). Ditas defensas deben ser do ancho total da carroceria e cunha resistencia
que soporte os envites do terreo. A perdida da defensa non permitirá continuar coa realización
das seguintes zonas excepto que se proceda a súa reposición. A non reposición da mesma
suporá a exclusión da proba.

CLASE M : Vehículos carrozados con ITV en vigor na que a medida de roda non supere as 33"
inclusive , a excepción daqueles vehículos no que o peso supere os 1.700 kg. no cal poderán
usar rodas de ata 35" inclusive.

CLASE S: Todos aqueles vehículos carrozados de serie,con ITV en vigor, no que as medidas
e dimensións non sexan variadas en mais dun 5% da súa orixe no caso de que un vehículo non
está clara a súa clasificación quedara a decisión do Comisarios deportivos.

Artigo2. - EQUIPO DE SEGURIDADE. 
As normas seguintes aplícanse a todos os vehículos, e pilotos, das prescripcións dos anexos
"J" correspondentes a estas normas. 

Artigo 2.1. Canalizacións e bombas.

Artigo 2.1.1. As conducións de combustibles, aceite, e freos, deben estar protexidas externa-
mente contra calquera risco de deterioración (pedras, corrosión, roturas mecánicas, etc.) e
internamente contra todo risco de incendio. Deberán cumprir as especificacións do Artigo
253.3.2 do Anexo J, sempre que NON se manteña a instalación de orixe.
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Artigo 2.1.2. Todalas bombas de combustible funcionaran unicamente cando o motor estea en
funcionamento, ou durante o proceso da posta en marcha.

Artigo 2.1.3. Está prohibido a instalación de bombas, depósitos, repartidores, canalizacións ou
similares dentro do habitáculo.

Artigo 2.2. Estructuras antivuelco. Deberá instalarse un arco de seguridade de 6 puntos,
como mínimo, conforme ao Artigo253.8, e a X da parte superior Artigo 253.9 do Anexo J, na
división C. D. pódese instalar un arco de seguridade a maiores, sobre o exterior do vehículo
coa condición de que non pode sobresaír mais de 7 cm. do exterior do vehículo. Sempre que
non teñan arestas ou saíntes que puidesen resultar perigosos.

Artigo 2.3. Paragolpes. Os paragolpes dianteiro e traseiro poden ser substituídos, por outros
que sobresaian menos da carrocería, podendo ser estes metálicos sempre que non teñan ares-
tas ou saíntes que puidesen resultar perigosos. Cando os paragolpes aloxen pilotos ou faros
de calquera tipo, devanditos pilotos ou faros poden ser retirados ou reuvicados noutro lugar, de
acordo coa ley de trafico vigente. 

Artigo 2.4. Anelas para remolque. Tódolos vehículos deben ter anelas de remolque,minimo
unha dianteira e unha traseira; debidamente sinalizadas, e coa  resistencia para que o vehícu-
lo poida ser remolcado ou levantado. Non poderán exceder o perímetro do vehículo, e deberán
ser facilmente visibles, estando pintadas de amarelo, laranxa, ou vermello, e señalizadas cunha
frecha pintada do mesmo cor.

Artigo 2.5. Cortacorrientes xeral. O cortacorriente xeral deberá cortar tódolos circuítos eléc-
tricos, e parar o motor. Debe ser dun modelo antideflagrante, e será accesible desde o interior,
e exterior do vehículo. No exterior estará situado na parte inferior do montante do parabrisas.
Estará marcado por un raio vermello nun triangulo azul co bordo branco, de polo menos 12 cm.

Artigo 2.6. Arneses de seguridade. Obrigatoriamente para o piloto, con polo menos, catro
puntos de ancoraxe conforme ás especificacións do Artigo253.6 do Anexo "J" . As dúas bandas
dos ombreiros deberán ter puntos de ancoraxe separados. 

Artigo 2.7. Asentos. Os asentos son libres, pero tódolos vehículos deben de ter un asento
para o piloto e outro para o copiloto. Recoméndase a instalación dun asento homologado para
o piloto. As fixacións e soportes teñen que ser as orixinais do vehículo, si se cambian, teñen
que cumprir as prescricións do Anexo "J" Artigo253.16. No caso de prototipos (Clase P) cun
asento homologado para o piloto será suficiente.

Artigo3. - MODIFICACIÓNS PERMITIDAS OS VEHÍCULOS DA CLASE C.
Os vehículos serán de estricta serie, unicamente poderasen realizar os traballos para o seu
mantemento normal, ou a substitución de pezas deterioradas polo uso ou accidente por outras
de orixe, idénticas á peza danada. Só se admitiran as modificacións que se especifican a con-
tinuación:
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Artigo 3.1. Carrocería chasis.

Artigo 3.1.1. Debe manterse a carrocería orixinal. As bandas decorativas, molduras, etc.,
poden eliminarse.

Artigo 3.1.2. Debe manterse o chasis de serie, pero permítese reforzar a estructura básica ori-
xinal, a condición de que o material ferroso utilizado, cun espesor máximo de 2 mm., siga a
forma orixinal, e estea soldado por un profesionalhomologado.

Artigo 3.1.3. non se permíte retirar as portas de piloto, e copiloto, nos vehículos abertos.

Artigo 3.1.4. Permítense as proteccións inferiores para protexer os baixos do vehículo.

Artigo 3.1.5. Permítese montar "barras anti-aproximación" nos puntos de ancoraxe da suspen-
sión, coa condición de ser desmontables, e estar atornillados.

Artigo 3.1.6. A batería é libre, e estará solidamente fixada no seu emprazamento de orixe
tendo que recubrirse o borne positivo cun aislante.

Artigo 3.2. Parabrisas e fiestras.

Artigo 3.2.1. O parabrisas debe ser de vidro laminado ou policarbonato cun espesor mínimo
de 3 mm.

Artigo 3.2.2. O material de orixe das fiestras laterais conservarase e colocaraseunha lamina
antideflagante incolora.

Artigo 3.2.3. Recoméndase o uso dunha rede fixada á gaiola de seguridade que cubra a aber-
tura do portelo do piloto. As súas bandas terán unha anchura de 19 mm. e as súas aberturas
estarán comprendidas entre 25 mm. x 25 mm. e 60 mm. x 60 mm.

Artigo 3.3. Interior. Pódense eliminar as moquetas, os gornecidos, e os revestimentos situados
por baixo do cadro de mandos, e que non formen parte del. O cadro de mandos orixinal debe
manterse.

Artigo 3.4. Motor.

Artigo 3.4.1. Permítese montar unha toma de admisión exterior elevada, e protexer o sistema
eléctrico contra a humidade.

Artigo 3.4.2. O termóstato, o electro ventilador, e o seu sensor de posta en funcionamento son
libres.

Artigo 3.4.3. O percorrido do tubo de escape poderá ser modificado para evitar golpes, pero
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as súas medidas teñen que ser as orixinais. O lugar de saída do escape é libre.

Artigo 3.4.4. Permítese retirar os silenciosos, pero o nivel do ruído do escape non pode supe-
rar os 100 dB.

Artigo 3.5. Recuperador de aceite. Poderá instalarse un recuperador de aceite cunha capa-
cidade mínima de 2 L., dun material de plástico translucido ou outro homologado. A toma será
pola parte superior e tamén a seu respiradeiro ao exterior.

Artigo 3.6. Suspensión. O sistema de suspensión completo será o orixinal. Só se permite
reforzar os trapecios e as ancoraxes de orixe, sempre que se poidan identificar como peza ori-
xinal. Peiraos e ballestas: son libres. Barras de torsión: o diámetro é libre. Amortiguadores:
libres, sempre que se manteñan no seu numero, o seu tipo, o seu principio de funcionamento,
e os seus puntos de ancoraxe. Os amortiguadores con "botella separada" están prohibidos.

Artigo 3.7. Transmisión.

Artigo 3.7.1. O embrague é libre, incluíndo o seu peso. O diámetro, e o número dos discos de
embrague serán os mesmos que teñan de orixe o vehículo.

Artigo 3.7.2. Os autoblocantes ou bloqueos de diferencial están prohibidos, só permítense se
o vehículo tenos de serie.

Artigo 3.8 Freos. Será o sistema completo de orixe do vehículo (hidráulico e dobre de circuí-
to), o freo de man sistema mecánico no eixo traseiro.

Artigo 3.9. Rodas: Diámetro horizontal da roda completa, superior a 85 cm.

Artigo 3.10. Peso: superior a 1700 k.

Artigo 4. - MODIFICACIÓNS PERMITIDAS AOS VEHÍCULOS DAS CLASES A e B
Establécense sub-categorías:

A: Todo tipo de vehículos carrozados, sendo obrigatorio o eixo de atras fixo (sen dirección), non
sendo obrigatorio a I.T.V. nesta categoría.

B: Vehículos carrozados na que a medida de roda non supere as 33" inclusive , a excepción
daqueles vehículos no que o peso supere os 1.700 kg. no cal poderán usar rodas de ata 35"
inclusive.

4.1. Carrocería chasis para A e B.

4.1.1. Debe manterse a carrocería orixinal, o aspecto exterior do vehículo ten que ser o mais
parecido posible ao do vehículo de serie do que procede. As bandas decorativas, molduras,
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aletines, etc., poden eliminarse.

4.1.2. As dimensións exteriores pódense modificar.

4.1.3. A distancia entre eixos (Batalla), sera aque marque a ficha tecnica comercial do vehicu-
lo.

4.1.4. A anchura máxima dos vehículos, incluídos os pneumáticos, esta limitada a 2,5 metros.

4.1.5. Os pasos de roda, e as aletas pódense ensanchar.

4.1.6. Non se permíte retirar as portas do piloto, e copiloto, nos vehículos abertos.

4.1.7. Os reforzos da carrocería-chasis son libres, sempre limitados pola ficha tecnica comer-
cial do vehiculo.

4.1.8. Permítense as proteccións inferiores para protexer os baixos do Vehículo.

4.1.9. A batería é libre e estará solidamente fixada e co borne positivo tapado.De estar no inte-
rior do vehículo, debe ser estanca.

4.2. Parabrisas e fiestras.

4.2.1. O parabrisas debe ser de vidro laminado ou policarbonato cun espesor mínimo de 3 mm.

4.2.2. O material de orixe das fiestras laterais, e da lúa traseira, pode ser substituídos por un
material de plástico ríxido (Policarbonato), neste caso cun espesor mínimo de 3 mm.De ser rixi-
do, tendran que estar protexidos mdiante lamina antideflagrante transparente.

Artigo 4.2.3. Recoméndase o uso dunha rede fixada á gaiola de seguridade que cubra a aber-
tura do portelo do piloto. As súas bandas terán unha anchura de 19 mm. e as súas aberturas
estarán comprendidas entre 25 mm. x 25 mm. e 60 mm. x 60 mm.

4.3. Interior. É libre.

4.4. Motor. É libre.

4.5. Recuperador de aceite. Debe instalarse un recuperador de aceite cunha capacidade míni-
ma de 3 L. dun material plástico translucido. A toma será pola parte superior e tamén a súa res-
piradeiro ao exterior.

4.6. Dirección. Sistema de dirección, e a súa posición serán libres. Calquera sistema de catro
rodas directrices esta prohibido.
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4.7. Suspensión. É libre, (Eixo ríxido, trapecios, etc.). Pódense substituír as ballestas por pei-
raos. Os sistemas para controlar a inclinación lonxitudinal e/ou lateral están prohibidos.

4.8. Transmisión. É libre. O interior das pontes (Diferenciais, palieres, etc.) é libre. Os autoblo-
cantes ou bloqueos de diferencial son libres. Os reforzos son libres.

4.9. Freos. Hidráulico, e dobre de circuíto o freo de man, sistema mecánico no eixo traseiro

4.10. Rodas e pneumáticos.

4.10.1.-Calquera medida ata 44 pulgadas.
4.10.2.-Instalaranse faldillas en todas as rodas motrices para evitar proyeccions de material do
terreo hacia os comisarios, copilotos,publico,etc.
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HORA DE HORA DE 
COMENZO COMENZO

PUNTOS PENALI- PUNTOS Nº LIC. OD PUNTOS PENALI- PUNTOS Nº LIC. OD
POR PORTAS ZACIONS FINALES COMISARIO POR PORTAS ZACIONS FINALES COMISARIO

TEMPO DURACION ZONAS TEMPO DURACION ZONAS

VEHICULO GRUPO

PUNTOS DOMINGO

TOTAL PUNTOS PROVA

SABADO

PUNTUACION FINAL PROBA
PUNTOS SABADO

PUNTOS TOTALESPUNTOS TOTALES
DOMINGO

DUAS

ZONAS
UNHA

TRES
CATRO
CINCO
SEIS
SETE
OITO

SETE
OITO

TRES
CATRO
CINCO

DUAS

SEIS

ZONAS SABADO ZONAS DOMINGO

ZONAS
UNHA

CAMPIONATO DE GALICIA DE TRIAL 4X4
PROBA

NAVEGANTE

PILOTO
DORSAL
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