
 

 

Comunicado nº 027/20
3 de Febreiro de 2020

“PROXECTO”
1ª CHALLENGE R2 & YOU 2020

CAMPIONATO DE GALICIA DE RALLYES



Artigo 1.- ORGANIZACIÓN:
Sports&You, Eventos Desportivos, LDA., Pirelli Neumáticos, S.A.U., e A Federación Galega de
Automobilismo, organiza para o ano 2020 a 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020 para vehículos da marca
PEUGEOT 208 R2 con ficha de homologación número A5743.
O presente regulamento complementarase co Anuario de Galicia 2020, da Federación Galega de
Automobilismo, nos apartados que non figuren neste documento.

Artigo 2.- PARTICIPANTES:
A) Licenzas: Posuilas licenzas dacordo co Anexo I do Anuario da F.G. de A. que habilite o concursante,
piloto, copiloto e asistencia que permitan participar nas probas indicadas no art. 5.
B) Sports&You, Eventos Desportivos, LDA. Pirelli Neumáticos, S.A.U., e A Federación Galega de
Automobilismo resérvanse o dereito a rexeitar calquera inscrición á 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020 sen
ter que xustificalo, previo informe interno da Comisión Executiva da Federación Galega de Automobilismo.
C) Os pilotos que se inscriban nunha Fórmula de Promoción, dos Campionatos de Galicia, por
especialidade e tempada non poderán mudar de Copa, Trofeo, Reto, ou Challenge ata a tempada
seguinte
D) Sports&You, Eventos Desportivos, LDA., Pirelli Neumáticos, S.A.U., e A Federación Galega de
Automobilismo resérvanse o dereito a rexeitar calquera inscrición a 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020  sen
ter que xustificalo.
E) A participación, na 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020 , está aberta a calquera licenza da Comunidade
Económica Europea (ADN, ou “Autonómicas Únicas de España”) con dereito ós premios en metálico e
puntuacións finais, quedando excluídas as “Autonómicas Exclusivas Territoriais”, e os “permisos de
participación”.
F).- Terá que adxuntarse unha factura orixinal, da compra de alomenos 6 pneumáticos,"PIRELLI", ao
axente designado por "Pirelli Neumáticos, S.A.U.", AMF MotorSport, S.C.G., telf.: 986 640 715 - 616 784
863.

Artigo 3.- VEHICULOS ADMITIDOS:
A 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020 está reservada exclusivamente a tódolos vehículos da marca
PEUGEOT 208 R2.

Artigo 4.- INSCRICIÓNS:
Unha vez aceptada a inscrición, previa solicitude na 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020 o participante estará
oficialmente inscrito neste.
Tódolos interesados en inscribirse na 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020 terán que facelo enviando a folla
de inscrición en formulario "online" sita na www.fga.es.

FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO
Ctra. de Vigo 43, Baixo, O Pino - 32001 Ourense. • Fax: 988-271461
nun prazo non inferior a 10 días hábiles antes da celebración da primeira proba na que se desexe
participar. Non se aceptará ningunha inscrición incompleta, podendo chamar telefonicamente (Consulta)
o Departamento das Fórmulas de Promoción para a confirmación da correcta inscrición.

Artigo 5.- PROBAS:
Para a 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020, serán validas as seis probas de Rallyes puntuables para os
Campionatos Autonómicos de Galicia, debidamente aprobados pola Federación Galega de
Automobilismo.

RALLYES 2020
DATA PROBA ESCUDERÍA COEF.

20/21-03-2020 25º RALLYE DO COCIDO LALIN-DEZA 7
17/18-04-2020 36º RALINOIA BERBERECHO 7
29/30-05-2020 54º RALLYE RECALVI-RIAS BAIXAS RIAS BAIXAS 8
10/11-07-2020 17º RALLYE SUR DO CONDADO SURCO 7



07/08-08-2020 28º RALLYE BOTAFUMEIRO SANTIAGO 8
16/17-10-2020 42º RALLYE RECALVI-SAN FROILAN MIÑO 7

Artigo 6.- PREMIOS:
En cada unha das probas puntuables para a 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020 outorgaranse os premios
segundo a seguinte táboa:
1º 500 €
2º 300 €
3º 200 €
4º 100 €
5º 100 €

Tódolos premios deste apartado serán abonados pola F.G.A., e están afectados, no seu caso, pola retención vixente
aplicada polo Ministerio de Facenda a conta do IRPF.

Artigo 8.- PREMIOS FINAIS:
Os premios en metálico serán abonados pola Secretaría da Federación Galega de Automobilismo.
PREMIOS FINAIS A ENTREGAR NA GALA DE ENTREGA DE PREMIOS 2020:

Premios finais (PILOTOS):
1º     Trofeo de Bronce FGA
2º     Trofeo de Bronce FGA

Premios finais (COPILOTOS):
1º     Trofeo de Bronce FGA
2º     Trofeo de Bronce FGA

Artigo 9.- PUNTUACIÓNS.
En cada unha das probas puntuables para a 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020, outorgaranse os seguintes
puntos segundo o posto e coeficiente da proba:

PUNTUACIÓN POR PROBA
CLASIFICACIÓN 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020  ( C )

1º 30 PUNTOS 9º 8 PUNTOS
2º 25 PUNTOS 10º 6 PUNTOS
3º 20 PUNTOS 11º 5 PUNTOS
4º 18 PUNTOS 12º 4 PUNTOS
5º 16 PUNTOS 13º 3 PUNTOS
6º 14 PUNTOS 14º 2 PUNTOS
7º 12 PUNTOS 15º 1 PUNTO
8º 10 PUNTOS

Os puntos P acadados na proba obteranse pola seguinte formula: P= K *C, sendo (K) o coeficiente da
proba multiplicado por (C) os puntos obtidos nas clasificacións da 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020.
A clasificación final da 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020 será establecida entre aqueles pilotos e copilotos
que participasen nun número de probas igual á metade das probas celebradas máis unha. Para a
clasificación final reteranse e sumaranse os resultados de tódalas probas celebradas menos unha. Se un
participante non participa nunha proba a mesma poderase descontar para a clasificación final.

Artigo 9.- PUBLICIDADE:
Tódolos vehículos deberán levar un parasol de PIRELLI-DRIVER (parabrisas dianteiro) na parte superior,
4 pegatinas de PIRELLI (36X11cm.), dúas nas esquinas superiores da defensa dianteira, e dúas pegatinas
na parte superior da defensa traseira, ou sexa, nunca postas nas partes laterais das defensas, máis dúas
pegatinas debaixo do número de competición, nas portas dianteiras (47X24cm.), coa inscrición “DRIVER-
PIRELLI”. No parabrisas traseiro levarán un parasol de PIRELLI-DRIVER, superior ou inferior, según en
onde se vexa máis dependendo do alerón traseiro do vehículo. Baixo ningún concepto estará permitido
recorta-la publicidade nin tapa-la parcialmente. 



Advertencia: Implicará a descalificación a tódolos efectos da 1ª CHALLENGE R2 &YOU 2020 , compartir
parasoles nos parabrisas (dianteiro RECALVI e traseiro PIRELLI-DRIVER) que terán que portarse en
exclusiva.

O equipo terá que participar obrigatoriamente na Copa Top Ten 2020, e terá que portar na lúa
traseira un parasol de Pirelli-Driver, superior ou inferior, onde se vexa máis.
Baixo ningún concepto estará permitido recorta-la publicidade nin tapa-la parcialmente. 

Artigo 11.- PNEUMÁTICOS:
.- Tódolos vehículos terán que competir con pneumáticos de tipo:
 - Pirelli  PZERO.
.- Control de Pneumáticos: Queda terminantemente prohibido tapalos códigos FIA de cada pneumático
e o seu composto.
 - Admítense tódolos pneumáticos asimétricos comercializados por “Pirelli Neumáticos, S.A.U.”, e
comercializados por AMF MotorSport, S.C.G., telf.: 986 640 715 - 616 784 863.
- Terá que adxuntarse unha factura orixinal, da compra de alomenos 6 pneumáticos, e posteriormente
unha segunda de 4 pneumáticos, durante as tres carreiras seguintes "PIRELLI" (Artigo 3), ao axente
designado por "Pirelli Neumáticos, S.A.U.", AMF MotorSport, S.C.G., telf.: 986 640 715 - 616 784 863.



.- Modelos:

Para a tempada 2020 terán un selo (Pegada) identificativo. O non posuilo implica a descalificación da 1ª
CHALLENGE R2 &YOU 2020.

Artigo 11.- COMISARIO DE SEGUIMENTO:
O Comité organizador nomeará a unha persoa, a cal estará debidamente acreditada e identificada, para
facelo seguimento da publicidade e todo o concernente o bo desenrolo da copa, nas verificacións técnicas
de cada rallye, asi como do estricto control das pegadas.

Artigo 12.- MODIFICACIÓNS Ó REGULAMENTO:
Calquera modificación que puidera xurdir unha vez publicado ó presente regulamento, así como calquera
cambio no calendario de probas, comunicarase ós inscritos mediante un complemento, e coa publicación
na páxina de Internet (http://www.fga.es).

COMISIÓN DE SEGUIMENTO DAS FÓRMULAS DE PROMOCIÓN


