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PROXECTO

CAMPIONATO DE GALICIA DE
RALLYES 2021

FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO
& VL MOTOR SPORT

“2º RETO ETS RACING FUELS 2021"



Artigo 1.- ORGANIZACIÓN:

VL Motor Sport e a Federación Galega de Automobilismo organizan para o ano 2021 o 2º RETO Racing

Fuels 2021.

O presente regulamento complementarase co Anuario de Galicia 2021, da Federación Galega de

Automobilismo, nos apartados que non figuren neste documento.

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 Fórmulas de Promoción, de tempadas anteriores, poden volver a participar nas

mesmas, puntuando e optando ós premios en metálico.

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, salvo que sexan compatibles.

C)VL Motor Sport, e a Federación Galega de Automobilismo resérvanse o dereito a rexeitar calquera

inscrición ó 2º RETO Racing Fuels 2021 sen ter que xustificalo.

Artigo 3.- VEHÍCULOS ADMITIDOS:

1.- O 2º RETO Racing Fuels 2021 está reservado a tódolos vehículos:

-ETS: CARROZADOS (Tódolos Grupos).

Tódolos vehículos competirán con gasolina da marca ETS, mercada ó distribuidor VL Motor Sport con

prezos taxados.

As verificacións de consumo por km. serán rigorosas na súa comprobación, e así ter dereito ós premios.

Calquera irregularidade conlevará a perda do dereito a percibilos bidóns da proba en cuestión.

Artigo 4.- INSCRICIÓNS:

Tódolos interesados en inscribirse no 2º RETO Racing Fuels 2021  deberán facelo enviando a folla de

inscrición “online” en www.fga.es 

FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO

Ctra. de Vigo, 43 - Baixo · O PINO • 32001 Ourense / Fax: 988 271 461

nun prazo mínimo de 10 días antes da realización da primeira proba na que desexe participar.

Co rexistro deberase achegar factura orixinal  VL  Motorsport , da compra dun mínimo 3 bidóns de 53 litros

para o 1º  rallye que te inscribas e para o resto de  rallyes 2 bidóns de 53  litros para poder optar aos

premios de cada rallye.

Os bidóns do premio entregásenselle aos gañadores cando este inscritos no próximo rallye. (Os gastos

de envío dos bidóns non están incluídos no premio). O prezo do Bidón 53  litros será 365€ . Os gastos de

enviou non están incluídos.

Artigo 5.- PROBAS:

Para o 2º RETO Racing Fuels 2021, serán válidas as probas de Rallyes, que son puntuables para o

Campionato Autonómico de Galicia, debidamente aprobados pola Federación Galega de Automobilismo.

DATA PROBA ESCUDERÍA COEF.

28/29-05-2021 25º RALLYE DE A CORUÑA ONE SEVEN 8

18/19-06-2021 3º RALLYE DE PONTEVEDRA CONGOSTRA TEAM SANXENXO 7

09/10-07-2021 17º RALLYE SUR DO CONDADO SURCO 7

20/21-08-2021 35º RALLYE DO LACON CARBALLIÑO 7

10/11-09-2021 3º RALLYE MARIÑA LUCENSE MIX RALLYE SPORT 8

01/02-10-2021 9º RALLYE OURENSE RIBEIRA SACRA LUINTRA 7

22/23-10-2021 43º RALLYE SAN FROILAN MIÑO LUCENSE 8

12/13-11-2021 1º RALLYE RIBEIRA-RÍA DE AROUSA RIBEIRA-RIA DE AROUSA 7

03/04-12-2021 1º RALLYE FARMA 10-BOTAFUMEIRO RUTA XACOBEA 7

http://www.fga.es


Artigo 6.- PREMIOS:

A) En cada un dos Rallyes puntuables para o 2º RETO Racing Fuels 2021 otorgaranse os premios

segundo a seguinte táboa:

Os premios para repartir serán polo nº de participante que saian en cada proba. (En función dos vehículos

que tomaron a saída no primeiro tramo).

PREMIOS POR RALLYE

Igual ou máis de 8 vehículos: 1º) 3 Bidóns 2º) 2 Bidóns 3º) 1º Bidón

Igual ou máis de 5 vehículos: 1º) 2 Bidóns 2º) 1 Bidón

Igual ou máis de 3 vehículos: 1º) 1 Bidón

PREMIOS FINAIS SCRATCH

VENCEDOR PILOTOS TROFEO DE BRONCE

VENCEDOR COPILOTOS TROFEO DE BRONCE 

SUBCAMPIÓN PILOTOS TROFEO DE BRONCE

SUBCAMPIÓN COPILOTOS TROFEO DE 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 2º RETO Racing Fuels 2021, otorgaranse os seguintes

puntos segundo o posto e coeficiente da proba.

7.1.- Despois de cada proba puntuable e para cada unha das Agrupacións, serán atribuídos uns puntos

ós conductores, segundo a súa clasificación, e de conformidade co seguinte baremo:

1º 2º 3º 4º 5º

5 4 3 2 1

7.2.- Atribucións de puntos de acordo co lugar obtido na clasificación xeral scratch: 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7.3.- Os puntos obtidos dacordo co indicado nos apartados 7.1. e 7.2. serán sumados e o seu total

multiplicado polo coeficiente da proba considerada.

7.4.- A clasificación final do 2º RETO Racing Fuels 2021 será establecida entre aqueles pilotos e

navegantes 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 no calendario

deste regulamento menos unha. Se un participante non participa nunha proba a mesma poderase

descontar para a clasificación final.

Artigo 8.- PUBLICIDADE:

1.- Os Participantes comprométense a presenta-los

seus vehículos en perfecto estado e aspecto na saída

de cada proba. Calquera situación que deteriore a

imaxe deste 2º RETO Racing Fuels 2021 ou dos seus

patrocinadores pode comportar sancións por parte do

representante do comité, que poden chegar ata a perda

de bidóns e puntos da proba, e en caso de

reincidencia, á descualificación do 2º RETO Racing

Fuels 2021.

2.- Tódolos vehículos deberán levar catro adhesivos de

“ETS” (200x130 mm.), un na aleta dianteira e outra na

aleta traseira en ambos lateráis do vehículo.



(Nota: Obrigatoriamente teranse que ver nos lateráis do vehículo como se ve no gráfico).

3.- Baixo ningún concepto estará permitido recorta-la publicidade nin tapa-la parcialmente. O

incumprimento implicará a perda dos puntos e premios da proba de referencia. A reiteración do antedito

implicará a descualificación a tódolos efectos do  2º RETO Racing Fuels 2021, previo informe por escrito

do Comisario de Seguimento.

4.- Os participantes inscritos autorizan sen reservas, ó Comité Organizador, e ás empresas

colaboradoras, a utilizar publicitariamente en calquera medio de comunicación, os seus nomes,

fotografías, e resultados conseguidos.

Artigo 9.- 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 do trofeo, nas verificacións técnicas

de cada proba.

Artigo 10.- 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).

Artigo 11.- GASOLINA:

Tódolos participantes terán que participar con gasolina vendida por “VL Motor Sport” (con aportación da

factura de compra), á “Federación Galega de Automobilismo”.

A gasolina será da marca ETS, con prezos tasados, e dacordo ó convenio asinado entre “VL Motor Sport”

e a “Federación Galega de Automobilismo” para a tempada 2021.

COMISIÓN DE SEGUIMENTO DAS FORMULAS DE PROMOCIÓN

DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO
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