PROXECTO

COMUNICADO Nº 037/20
26 de Febreiro de 2020

CAMPIONATO DE GALICIA DE
RALLYES 2020
FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO
& VL M OTOR SPORT

“ETS RACING FUELS 2020"

Artigo 1.- ORGANIZACIÓN:
VL Motor Sport e a Federación Galega de Autom obilism o organizan para o ano 2020 o ETS Racing Fuels
2020.
O presente regulam ento com plem entarase co Anuario de Galicia 2020, da Federación Galega de
Automobilism o, nos apartados que non figuren neste docum ento.
Artigo 2.- PARTICIPANTES:
A) Licenzas: Posuilas licenzas de acordo co Anexo I do Anuario da F.G. de A. que habilite o concursante,
piloto e copiloto a participar nas probas indicadas no art. 5.
B) Tódolos gañadores das Fórm ulas de Prom oción, de tem padas anteriores, poden volver a participar nas
m esm as, puntuando e optando ós prem ios en m etálico.
C) Os pilotos que se inscriban nunha Fórm ula de Prom oción, dos Cam pionatos de Galicia, por
especialidade e tem pada non poderán m udar de Copa, Trofeo, Reto, ou Challenge ata a tem pada
seguinte, salvo que sexan com patibles.
C)VL Motor Sport, e a Federación Galega de Autom obilism o resérvanse o dereito a rexeitar calquera
inscrición ó ETS Racing Fuels 2020 sen ter que xustificalo.
Artigo 3.- VEHÍCULOS ADM ITIDOS:
1.- O ETS Racing Fuels 2020 está reservado a tódolos vehículos:
-ETS: CARROZADOS (Tódolos Grupos).
Tódolos vehículos com petirán con gasolina da marca ETS, m ercada ó distribuidor VL M otor Sport con
prezos taxados.
As verificacións de consum o por km . serán rigorosas na súa com probación, e así ter dereito ós prem ios.
Calquera irregularidade conlevará a perda do dereito a percibilos bidóns da proba en cuestión.
Artigo 4.- INSCRICIÓNS:
Tódolos interesados en inscribirse no ETS Racing Fuels 2020 deberán facelo enviando a folla de
inscrición “online” en www.fga.es
FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOM OBILISM O
Ctra. de Vigo, 43 - Baixo · O PINO • 32001 Ourense / Fax: 988 271 461
nun prazo non inferior a 10 días antes da celebración da prim eira proba na que desexe participar.
Coa inscrición terase que axuntar unha factura orixinal, da com pra de alom enos tres bidóns de 53 litros.
Nos Rallyes seguintes terase que aportar factura de m ercar tres bidóns de 53 litros para optar ós prem ios
de cada proba
Artigo 5.- PROBAS:
Para o RETO ETS Racing Fuels 2020, serán válidos os nove Rallyes, que son puntuables para o
Cam pionato Autonóm ico de Galicia, debidam ente aprobados pola Federación Galega de Autom obilism o.
RALLYES
DATA

PROBA

2020
ESCUDERÍA

COEF.

20/21-03-2020
17/18-04-2020
29/30-05-2020

25º RALLYE DO COCIDO
36º RALINOIA
54º RALLYE RECALVI-RIAS BAIXAS

LALIN-DEZA
BERBERECHO
RIAS BAIXAS

7
7
8

19/20-06-2020

33º RALLYE CIDADE DE NARÓN

SIROCO NARON

8

10/11-07-2020

17º RALLYE SUR DO CONDADO

SURCO

7

07/08-08-2020

28º RALLYE BOTAFUMEIRO

SANTIAGO

8

04/05-09-2020

9º RALLYE RIBEIRA SACRA (OURENSE-LUGO)

LUINTRA

7

16/17-10-2020

42º RALLYE RECALVI-SAN FROILAN

MIÑO

7

13/14-11-2020

2º RALLYE RECALVI-MARIÑA LUCENSE

MIXRALLYE SPORT

8

Artigo 6.- PREM IO S:
A) En cada un dos Rallyes puntuables para o RETO ETS Racing Fuels 2020 otorgaranse os prem ios
segundo a seguinte táboa:
PREM IOS POR RALLYE
Igual ou m áis de 8 vehículos:
1º) 3 Bidóns
2º) 2 Bidóns
3º) 1º Bidón
Igual ou m áis de 5 vehículos:
1º) 2 Bidóns
2º) 1 Bidón
Igual ou m áis de 3 vehículos:
1º) 1 Bidón
PREM IOS FINAIS SCRATCH
VENCEDOR PILOTOS
VENCEDOR COPILOTOS
SUBCAMPIÓN PILOTOS
SUBCAMPIÓN COPILOTOS

TROFEO
TROFEO
TROFEO
TROFEO

DE
DE
DE
DE

BRONCE
BRONCE
BRONCE
BRONCE

Estes premios entregaranse conxuntamente na Gala Anual da Federación Galega de
Automobilismo, por representantes de VL Motor Sport.
Artigo 7.- PUNTUACIÓNS:
En cada unha das probas puntuables para o ETS Racing Fuels 2020, outorgaranse os seguintes puntos
segundo o posto e coeficiente da proba:

1º

PUNTUACIÓN POR PROBA
CLASIFICACIÓN ETS Racing Fuels ( C )
30 PUNTOS
9º

2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º

25 PUNTOS
20 PUNTOS
18 PUNTOS
16 PUNTOS
14 PUNTOS
12 PUNTOS
10 PUNTOS

10º
11º
12º
13º
14º
15º

8 PUNTOS
6 PUNTOS
5 PUNTOS
4 PUNTOS
3 PUNTOS
2 PUNTOS
1 PUNTO

Os puntos P acadados na proba obteranse pola seguinte form ula: P= K *C, sendo (K) o coeficiente da
proba m ultiplicado por (C) os puntos obtidos nas clasificacións do ETS Racing Fuels 2020 .
A clasificación final do ETS Racing Fuels 2020 será establecida entre aqueles pilotos e navegantes que
participasen nun núm ero de probas igual á m etade das probas celebradas m áis unha. Para a clasificación
final sum aranse as puntuacións acadadas en tódalas probas celebradas m enos unha.
Artigo 8.- PUBLICIDADE:
1.- Os Participantes com prom étense a presentalos seus vehículos en perfecto estado e aspecto
na saída de cada proba. Calquera situación que
deteriore a im axe deste ETS Racing Fuels 2020
ou dos seus patrocinadores pode com portar
sancións por parte do representante do com ité,
que poden chegar ata a perda de bidóns e puntos
da proba, e en caso de reincidencia, á
descualificación do ETS Racing Fuels 2020.
2.- Tódolos vehículos deberán levar catro
adhesivos de “ETS” (200x130 m m .), un na aleta
dianteira e outra na aleta traseira en am bos
lateráis do vehículo.
(Nota: Obrigatoriamente teranse que ver nos
lateráis do vehículo como se ve no gráfico).

3.- Baixo ningún concepto estará perm itido recorta-la publicidade nin tapa-la parcialm ente. O
incum prim ento im plicará a perda dos puntos e prem ios da proba de referencia. A reiteración do antedito
im plicará a descualificación a tódolos efectos do ETS Racing Fuels 2020, previo inform e por escrito do
Com isario de Seguim ento.
4.- Os participantes inscritos autorizan sen reservas, ó Comité Organizador, e ás em presas
colaboradoras, a utilizar publicitariamente en calquera medio de comunicación, os seus nomes,
fotografías, e resultados conseguidos.
Artigo 9.- COM ISARIO DE SEGUIM ENTO:
O Com ité organizador nom eará a unha persoa, a cal estará debidam ente acreditada e identificada, para
facelo seguim ento da publicidade e todo o concernente o bo desenrolo do trofeo, nas verificacións técnicas
de cada proba.
Artigo 10.- M ODIFICACIÓNS Ó REGULAM ENTO:
Calquera m odificación que puidera xurdir unha vez publicado ó presente regulam ento, así com o calquera
cam bio no calendario de probas, com unicarase ós inscritos m ediante un com plem ento, e coa publicación
na páxina de Internet (http://www.fga.es).
Artigo 11.- GASOLINA:
Tódolos participantes terán que participar con gasolina vendida por “VL M otor Sport” (con aportación da
factura de com pra), á “Federación Galega de Autom obilism o”.
A gasolina será da m arca ETS, con prezos tasados, e dacordo ó convenio asinado entre “VL M otor Sport”
e a “Federación Galega de Autom obilism o” para a tem pada 2020.

COM ISIÓN DE SEGUIM ENTO DAS FORM ULAS DE PROM OCIÓN
DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOM OBILISM O

