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COMUNICADO Nº 274/21
23 DE NOVEMBRO DE 2021

CONDICIÓNS PARA CESIÓN DE CIRCUITO DE KARTING A COMISIÓN
GALEGA DE KARTING E SLOW RABBIT:

1-. A Comisión Galega de Karting e SlowRabbit serán os responsables da
organización das probas de karting.

2-. Os adestramentos do sábado da proba serán en exclusiva para os equipos
federados inscritos na proba.

3-. O tiquet de rodar será de 40 euros, incluíndo UVI Móbil.

4-. O domingo estará o circuíto e instalación en exclusiva e a disposición do Comité
Organizador (Excmo. Concello, ou titular en cesión da instalación).

5-. O domingo anterior, ao da celebración da proba, o titular propietario do circuíto
cederao a SlowRabbit para facer adestramentos oficiais controlados e con servizos
para os federados inscritos, ou non, na proba do fin de semana seguinte.

6-. Ningún piloto que estea inscrito, nunha proba de karting, poderá adestrar durante a
semana anterior ao da celebración da proba oficial so pena de exclusión e traslado ao
Tribunal Galego de Apelación, da F.G de A., coa excepcionalidade do adestramento
oficial do domingo anterior.

7-. Para calquera consulta ao correo electrónico slowrabbitgalicia@gmail.com

COMISIÓN GALEGA DE KARTING DA FEDERACION GALEGA DE AUTOMOBILISMO
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