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� NOVO ARTIGO 9 (INSCRICIÓNS) DAS PRESCRIPCIÓNS COMÚNS DOS CAMPIONATOS E COPAS DE
GALICIA:

O día 30 de novembro celebrouse reunión de Xunta Directiva-Comisión Delegada e mudouse o Artigo 9 (Inscricións)
das Prescripcións Comúns quedando redactado da seguinte maneira:

“Artigo 9.- INSCRICIÓNS.
9.1.- No Regulamento Particular de cada proba farase constar claramente o importe dos dereitos de inscrición da
mesma, así como dos localizadores GPS, non condicionado á aceptación de publicidade algunha máis que a
obrigatoria da proba, a cal deberá, así mesmo, especificarse en dito Regulamento. A aceptación voluntaria de
publicidade ofrecida pola Organización non poderá supoñer unha bonificación nos dereitos de inscrición inferior á
metade do importe destes.
9.2.- Dereitos de inscrición. As inscricións que sexan cumprimentadas na súa totalidade dentro do prazo previsto
por cada proba (Folla de inscrición e xustificante de pago) terán o custo establecido nos correspondentes
Regulamentos Particulares. Si se prevén no Regulamento Particular Dereitos de Inscrición, ningunha inscrición será
válida si non vai acompañada dos Dereitos de Inscrición. Tódalas inscricións deberán ser cumprimentadas na súa
integridade (Formulario de Inscrición e Xustificante de pago), dentro do prazo establecido para cada proba.
9.3.- Os organizadores das probas unha vez comprobado o envío do formulario de inscrición e o abono dos dereitos
correspondentes remitirá (por correo, mensaxeiro, ou en man), con acuse de recibo, un regulamento da proba e si
corresponde un rutómetro ou ben libro de ruta a cada equipo participante inscrito.
9.4.- A relación completa de inscritos, coa adxudicación do número de orde, será aprobada e autorizada polo
habilitado da Federación Galega de Automobilismo, despois de comprobar tódalas directrices e fórmulas de
promoción, para a súa publicación con tres días de antelación ó comezo da proba, agás os rallyes que se rixen polo
prazo do regulamento particular da súa proba. O habilitado poderá variar a lista de inscritos, proposta polo Comité
Organizador da proba, si fora en contraposición ou interese do sentido participativo (potencia/cualificación) en claro
prexuízo doutros equipos. Os cambios de número, ou de posición do posto de saída dos equipos participantes,
prohibíbese aos Colexios de Comisarios Deportivos unha vez publicada a Lista de Inscritos asinada polo
habilitado da Federación Galega de Automobilismo.
9.5.- En todo caso, a adxudicación dos números e o orden de saída deberá respecta-la orde seguinte:
A) Campión de Galicia en exercicio da tempada anterior (Numero 1).
B) As normativas específicas para o outorgamento de números de saída para as fórmulas de promoción, según
normativa F.G.A.
9.5.1.- Nos diferentes Campionatos e Copas de Galicia 2020 admitiranse a participar, licenzas expedidas por outras
Federacións Autonómicas, Estatal, ou de calquera ADN:
SIGLAS LICENZA
ER Piloto restrinxido (Non permitida por ilegal).
COR Copiloto Restrinxido  (Non permitida por ilegal).
PPP Permiso de participación piloto   (Non permitida por ilegal).
PPC Permiso de participación copiloto   (Non permitida por ilegal).
JOM Médicos
PPK Permiso participación Karting   (Non permitida por ilegal).
I/ESP Licenza Internacional Española (Non permitida por ilegal).
A Licenza Nacional Portuguesa
B Licenza Nacional Portuguesa
IA Piloto Internacional A
IB Piloto Internacional B
IC Piloto Internacional C
ICH Piloto Internacional C Históricos
ID Piloto Internacional D
ID1 Piloto Internacional D1 (Non permitida por ilegal)
IDH Piloto Internacional D Históricos
IJR Piloto Internacional Junior OFF ROAD
IR Piloto Internacional R
ITA Piloto Internacional Karting A
ITB Piloto Internacional Karting B
ITCJR Piloto Internacional Karting C JUNIOR
ITCSR Piloto Internacional Karting C SENIOR
ITD Piloto Internacional Karting D
Un piloto e toda persoa física que conduce un vehículo nunha competición, provisto obrigatoriamente dunha Licenza
Autonómica Única que o habilite para participar en probas deportivas de automobilismo en Galicia, ou dunha ADN.
.- ADVERTENCIA: Para inscribirse os equipos (pilotos, copilotos, asistencias, e escuderías) terán que estar en
posesión (vixentes) das correspondentes Licenzas Autonómicas Únicas para a tempada 2020, ou de calquera ADN.
9.5.2.- A orde de inscrición en tódolos Campionatos Galegos establecerase polo criterio, segundo a Lei Xeral do



Deporte de Galicia (Lei 3/2012, de 2 de abril), conforme á competencia exclusiva (artigo 27.22 do noso Estatuto de
Autonomía), e sen ningunha discriminación:
1.- Pilotos clasificados pola F.G. de A. (Tipo “A”).
2.- Pilotos clasificados pola F.G. de A. (Tipo “B”).
3.- Pilotos clasificados pola F.G. de A. (Copa Top Ten).
4.- Pilotos clasificados pola F.G. de A. (Volante F.G. de A.).
5.- Pilotos clasificados pola F.G. de A. (Copa AMF Pirelli).
6.- Resto de Pilotos por orde de recepción da inscrición (ingreso en c/c. e boletín ó completo).
7.- As Copas de Promoción ou monomarca deberanse de agrupar obrigatoriamente nas listas de inscritos segundo
se detalla a continuación. Os pilotos que se inscriban nunha delas, non poderán mudar de Copa ata a tempada
seguinte. Tódolos gañadores das Copas de Promoción, de tempadas anteriores, poden voltar a participar nas
mesmas, puntuando e optando ós premios en metálico, agás a Promoción Xoven Piloto (PXP) que non poderá
facelo. No primeiro rallye, sairán a criterio da F.G. de A. coa salvedade do gañador da copa do ano anterior que
terá que dárselle obrigatoriamente o primeiro. O orde de saída dos rallyes modifícase, a partir da primeira proba, e
nas seguintes, según clasificación de cada copa actualizada, quedando da seguinte maneira: 
Número 1.- Campión Galego en exercicio, participe ou non na Copa Top Ten. 
Número 2.- En adiante Copa Top Ten A. 
A continuación.- Copa Top Ten B. 
A continuación.- Volante F.G.A. 
A continuación.- Pirelli AMF.
Non se pode deixar ningún espazo entre copas para pilotos foráneos, debido ó acordo-contrato asinado con Pirelli
Neumáticos, S.A.U., coa excepcionalidade de ter un/s equipo/s prioritarios inscritos (Tipo A e Tipo B). O Comité
Organizador de cada proba, pode solicitar por escrito debidamente razoado á Secretaría da Federación Galega de
Automobilismo, a intercalación do/s equipo/s entre as copas. O Comité Executivo da Federación Galega de
Automobilismo, previo estudio e consulta de autorización a Pirelli Neumáticos, S.A.U., consentirá ou denegará a
solicitada intercalación do/s equipo/s entre as copas. A solicitude terase que facer, de ser do interés de cada Comité
Organizador, en cada Rallye e por cada Comité Organizador.De existir outras copas de promoción, a súa orde de
saída será estipulada nun complemento publicado ó efecto pola F.G. de A.
9.5.3.- Montaña. 
1.- O Vixente Campión Galego de Montaña, deberá saír co número "1", en tódalas probas nas que participe na
tempada 2020, de participación cun vehículo da TANDA A.
2.- TANDA A, será formada  polos grupos EH, EL, C3, CN, EM, e CM serán os primeiros en saír.
3.-  TANDA B, será formada polos Grupos SCC, A, X, P, N, H, T, G debendo saír os SCC xusto despois, e de seguido
do último vehículo da TANDA A, o resto iran agrupados tratando de respetala clasificación do campionato.
4.-Os vehículos exclusivos de competición deberan ser inscritos coa designación da marca e modelo do fabricante
e nunca baixo o nome do seu principal sponsor.
5.-As listas de Inscritos serán confeccionadas, polo organizador, e revisadas, correxidas,  e aprobadas pola F.G. de
A, antes da súa publicación con asinamento do habilitado.
9.6.- Unha vez cerrada a inscrición e publicada a lista de inscritos, quedará prohibido o cambio de número, o cambio
de Concursante e de conductor. O cambio de vehículo permitirase ata as verificacións técnicas antes do inicio da
proba, sempre e cando pertenza ó mesmo Grupo e Clase do vehículo inicialmente inscrito.
9.7.- Nos Rallyes poderá ser autorizada a substitución do segundo conductor polos Comisarios Deportivos ata a
verificación técnica previa á saída da proba. O conductor que figure inscrito como primeiro piloto deberá conduci-la
metade máis un dos treitos cronometrados.
9.8.- A ausencia inxustificada a unha proba dun participante inscrito poderá ser denunciada polos Comisarios
Deportivos ante o Tribunal Galego de Apelación da F.G. de A.
9.9.- Non se poderá inscribir un vehículo dúas veces nin efectuar inscricións nas que o primeiro conductor, copiloto,
asistencia, escudería ou o vehículo figuren como XX.”

COMISIÓN DE RALLYES DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO


