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TEST / PROBA 2020

FEDERACION GALEGA DE AUTOMOBILISMO

PROBA: ADESTRAMENTOS OFICIAIS 1º AUTOCROSS O TEU
XACOBEO 2020

CIRCUITO: SANTIAGO
PROVINCIA: A CORUÑA

DATA: 11 E 12 DE XULLO DE 2020
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En SANTIAGO, a 7 de XULLO de 2020.

A ESCUDERIA TODO MOTORSPORT, con enderezo a efectos de notificacións no correo electrónico
jlgonzalez01110@gmail.com, Teléfono Móbil: 640 805 443, con C.I.F.: G70220264 e representada por D. José L.
González Rguez en calidade de Presidente da mesma.
Expón:
O preparador de vehículos de competición ___________, mostra interese por levar a cabo dúas xornadas de
TEST en CIRCUITO DE AUTOCROSS SANTIAGO. Estas servirán como preparación a cinco pilotos de cara a
súa participación no Campionato de Galicia de Automobilismo.
Tras reunión mantida en dependencias do Excmo. Concello de SANTIAGO, co Sr. Concelleiro de Deportes (__)
Interior (__), realizase unha análise de distintas opcións en canto a percorridos onde poidan levarse a cabo as a
xornadas de test, buscando unha zona na que se moleste o mínimo ós veciños do Excmo. Concello de
SANTIAGO.
Por elo decídese que as xornadas se desenrolen na estrada municipal que comunica as aldeas de
_______________ a _____________ cunha corda de ________ kms.
Os Test conta con permiso de organización da Federación Galega de Automobilismo, e están cubertos todo tipo
de danos que puidesen ocorrer pola póliza de seguros da compañía Allianz Seguros e Reaseguros, S.A.
referente a este test de acordo coa Lei de Circulación.
Informarase debidamente á Garda Civil, como á Garda Civil de Tráfico do destacamento de SANTIAGO, para
que estean ó tanto da celebración destas xornadas.
Así mesmo contarase cunha ambulancia medicalizada para atender a posibles feridos, e informarase ó Servizo
de Protección Civil da celebración do mesmo, haberá un Radio-Afeccionado cada 1000 metros de treito que
serán os encargados de controlar a prohibición de acceso á estrada empregada nos test. Así mesmo informarán
de calquera incidencia ó servizo médico, Team Medical Galicia, en caso de ser preciso a actuación do vehículo
de rescate.
Os test realizaranse en dous días (pola mañá e polo serán). Nese período realizaranse varias aperturas ó tráfico
normal para que os veciños poidan circular nos espazos de tempo no que os participantes dos test realicen
axustes mecánicos nos seus vehículos.
Solicita:
Sexa concedido permiso por parte do Exmo. Concello de SANTIAGO, ou na Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza. Servizo Técnico Administrativo e Interior. Xefatura Territorial, para poder
utilizar a vía pola que discorrerá o test.
Se conceda permiso para a celebración do evento organizado pola Escudería TODO MOTORSPORT, que se
levará a cabo baixo a aprobación da Federación Galega de Automobilismo. Para aprobación definitiva, dende a
organización presentarase no Concello de SANTIAGO o pertinente permiso da Federación Galega de
Automobilismo, así como a copia do seguro obrigatorio da mesma co recibo/transferencia bancaria do abono do
seguro de R.C.
Sen máis pola nosa parte, agradecémoslle a súa colaboración e aproveitamos para enviarlle un cordial saúdo.
Nota: De precisar algunha información adicional, poden contactar no teléfono 640 805 443 ou no correo
electrónico jlgonzalez01110@gmail.com.

ADESTRAMENTOS OFICIAIS 1º AUTOCROSS O TEU XACOBEO
_________________________________
Data de celebración: 11 E 12 DE XULLO DE 2020 (CARCROSS E CARROZADOS)

Horarios: Dende as 10:00 h. ata as 14:00 h. (A.M.)
Dende as 16:00 h. ata as 20:00 h. (P.M.)

Total Lonxitude: 1400 mts. Superficie: Asfalto (___) Terra (XX)

INSCRICIÓNS. Os dereitos de inscrición son 120 €uros.
Toda persoa que desexe participar nos ADESTRAMENTOS OFICIAIS 1º AUTOCROSS O TEU XACOBEO
deberá remiti-lo abono da inscrición, debidamente cumprimentado: http://www.fga.es/adestramentos-
oficiais-o-teu-xacobeo/
ESCUDERIA TODO MOTORSPORT
LG. PRAZA LABACOLLA, 11
15820 SANTIAGO (A CORUÑA)
Teléfono: 640 805 443
E-mail: jlgonzalez01110@gmail.com
ANTES DAS 23:30 HORAS DO DÍA 9 de Xullo de 2020.
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Os dereitos de inscrición poderán ser satisfeitos na entidade bancaria BANCO SANTANDER número
de IBAN ES89 0049 7757 7926 1000 1797. Os dereitos de inscrición comprende o seguro garantindo
a responsabilidade civil fronte a terceiros, de acordo coa regulamentación da Federación Galega de
Automobilismo.

Trazado: Circuíto Autocross SANTIAGO (ANTI-HORARIO).

OFICIAIS:
Presidente Escudería:

D. JOSE L. GONZALEZ RGUEZ
Director de Carreira:

D. MANUEL RAMOS IGLESIAS
Xefe Seguridade Vial:

D. JOSE L. GONZALEZ RGUEZ

Don José L. González Rodríguez, , solicito a aprobación do presente regulamento particular da proba á
Federación Galega de Automobilismo.

Asdo.: DIRECTOR DA PROBA ENTIDADE: Esc. Todo Motorsport
Asdo.: PRESIDENTE D. José L. González Rodríguez
C.I.F.: G70220264

SELO DO CLUB Asdo.: Xefe Seguridade Vial


