
 
 

BASES “I BECA YACARCROSS 

1. INTRODUCIÓN  

A empresa YA-CAR RACING e a FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO unen as súas forzas 

para promover a “I BOLSA YACARCROSS

O obxectivo é promocionar a modalidade Carcross 

novo talento para competir no Campionato de Galicia 2022.

2. REQUISITOS PARA A PARTICIPACIÓN 

- Nacer entre o 17 de Abril de 2003 e o 17 de Abril do 2006. 

- Estar empadroado en Galicia antes do 31 de Xaneiro de 2022

- Non haber competido en máis de 4 probas autonómicas e/ou estatais que requirisen estar en 

posesión dalgunha licenza federativa, sexa autonómica ou nacional, en ningunha modalidade 

do automobilismo a excepción do karting e eSports, onde non hai limitac

3. INSCRICIÓN E CUSTO  

Envío do boletín de inscrición que se atopa ao final deste regulamento debidamente cuberto 

ao correo electrónico fga@fga

transferencia ou ingreso dos dereitos de inscrición (

8628 1000 1284. (SANTANDER). PTC ESCOLA.

4. PROCESO DE SELECCIÓN  

A primeira fase da selección será por rigorosa orde de recepción das inscricións. 

dispoñibles como máximo. 

As 24 promesas seleccionadas formarán parte do proceso

17 de Maio de 2022 nas instalacións de PTC Escola, no circuíto da Pastoriza, Lugo. 

A pesar de ser unha selección na que o gañador competirá sobre terra, a selección será sobre 

asfalto para garantir unha igualdade total

sobre terra, onde as condicións de agarre poden ser cambiantes nunha escasa marxe de 

tempo e con maior ou menor uso da pista. É primordial por encima de todo que o gañador 

saíse dun proceso xusto de selección. 

Antes de comezar co proceso de selección e eliminatorias, os 24 participantes recibirán un 

curso teórico e práctico dado por monitores especializados de PTC Escola

Recoméndase que os participantes teñan un mínimo de experiencia ao volante con 

de estrita serie (especialmente o uso de marchas) para poder sacar rendemento na pista ás 

explicacións técnicas dos monitores). 

 

BASES “I BECA YACARCROSS – FGA” 2022 

COMUNICADO Nº 056/22 

21 de Abril de 2022 

CAR RACING e a FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO unen as súas forzas 

para promover a “I BOLSA YACARCROSS- FGA”.  

O obxectivo é promocionar a modalidade Carcross entre os pilotos máis novos e atopar un 

novo talento para competir no Campionato de Galicia 2022. 

2. REQUISITOS PARA A PARTICIPACIÓN  

Nacer entre o 17 de Abril de 2003 e o 17 de Abril do 2006.  

Estar empadroado en Galicia antes do 31 de Xaneiro de 2022.  

en máis de 4 probas autonómicas e/ou estatais que requirisen estar en 

posesión dalgunha licenza federativa, sexa autonómica ou nacional, en ningunha modalidade 

do automobilismo a excepción do karting e eSports, onde non hai limitación de participacións.

Envío do boletín de inscrición que se atopa ao final deste regulamento debidamente cuberto 

fga@fga.es e a ario@ptcescuela.com, xunto co xustificante de 

transferencia ou ingreso dos dereitos de inscrición (100€) na conta bancaria 

8628 1000 1284. (SANTANDER). PTC ESCOLA. 

 

A primeira fase da selección será por rigorosa orde de recepción das inscricións. 

As 24 promesas seleccionadas formarán parte do proceso de selección que se celebrará o día 

17 de Maio de 2022 nas instalacións de PTC Escola, no circuíto da Pastoriza, Lugo. 

A pesar de ser unha selección na que o gañador competirá sobre terra, a selección será sobre 

asfalto para garantir unha igualdade total no proceso de selección, algo moi difícil de conseguir 

sobre terra, onde as condicións de agarre poden ser cambiantes nunha escasa marxe de 

tempo e con maior ou menor uso da pista. É primordial por encima de todo que o gañador 

elección.  

Antes de comezar co proceso de selección e eliminatorias, os 24 participantes recibirán un 

curso teórico e práctico dado por monitores especializados de PTC Escola-Pro

Recoméndase que os participantes teñan un mínimo de experiencia ao volante con 

de estrita serie (especialmente o uso de marchas) para poder sacar rendemento na pista ás 

explicacións técnicas dos monitores).  

 

 

CAR RACING e a FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO unen as súas forzas 

entre os pilotos máis novos e atopar un 

en máis de 4 probas autonómicas e/ou estatais que requirisen estar en 

posesión dalgunha licenza federativa, sexa autonómica ou nacional, en ningunha modalidade 

ión de participacións. 

Envío do boletín de inscrición que se atopa ao final deste regulamento debidamente cuberto 

, xunto co xustificante de 

€) na conta bancaria ES59 0049 7702 

A primeira fase da selección será por rigorosa orde de recepción das inscricións. Hai 24 prazas 

de selección que se celebrará o día 

17 de Maio de 2022 nas instalacións de PTC Escola, no circuíto da Pastoriza, Lugo.  

A pesar de ser unha selección na que o gañador competirá sobre terra, a selección será sobre 

no proceso de selección, algo moi difícil de conseguir 

sobre terra, onde as condicións de agarre poden ser cambiantes nunha escasa marxe de 

tempo e con maior ou menor uso da pista. É primordial por encima de todo que o gañador 

Antes de comezar co proceso de selección e eliminatorias, os 24 participantes recibirán un 

Pro-Driver.  

Recoméndase que os participantes teñan un mínimo de experiencia ao volante con vehículos 

de estrita serie (especialmente o uso de marchas) para poder sacar rendemento na pista ás 



 
 
O programa será o seguinte:  

-  De 9 a 13 horas teoría, mais dúas series de condución. (Vehículo

A continuación, comezarase co proceso de eliminatorias, nas que os finalistas irán 

clasificándose co único e exclusivo criterio dos tempos realizados, sendo 

cronometrados en todo momento coas células fotoeléctricas

de cronometraxe oficial da FGA. O circu

estáticos tales como conos, chicanes con colchóns de escuma, etc…Tirar, golpear, 

desprazar os devanditos elementos ou así mesmo atallar conlevará penalizacións que 

se especificarán o día da proba e sempre ante

proceso de selección. 

- 1ª Manga clasificatoria

volta). Unha vez realizada por todos os participantes pasarán á seguinte 

dos participantes.  

-  Semifinais: 3 voltas ó circuíto 

tempo da mellor volta). Unha vez realizada por todos os participantes pasarán á 

seguinte fase os 3 primeiros cl

-  Final (variante curta do circuíto): 6 voltas de adestramento libre co Yacarcross. A 

continuación 3 voltas cronometradas (tomarase o tempo da mellor volta). O 

participante co mellor tempo será o gañador da “I BOLS

5. PREMIO AO GAÑADOR  

-  Curso de competición en PTC Escola.

-  Curso de condución en terra con Yacarcross impartido por Álvaro Muñiz (Pro

Motorsport).  

-  Curso de mecánica e 

Motorsport).  

-  Participación en todas as probas do Campionato de Galicia de Carcross 2022; e 

segundo a traxectoria e resultados, daráselle, ou non, unha tempada (2023) no 

Campionato de España de Carcross (

avaliadora.  

- Adicionalmente, e se o piloto demostra o seu bo facer ao longo da tempada, así como 

un comportamento exemplar dentro e fóra da pista, valorarase unha nova bolsa para a 

tempada 2023 no Campionato de España de Carcross na cat

novamente cun Yacarcross e dentro da estrutura de Ya

A. Esta decisión será única e exclusiva do comité avaliador, composto por o Presidente 

da Comisión de Autocross, o CEO de Calviño Sport, S.L., o CEO de PTC Escola, 

Presidente da Federación Galega de Automobilismo, e Don Alvaro Muñiz 

(Representante do colectivo de monitores de 

 

De 9 a 13 horas teoría, mais dúas series de condución. (Vehículos de serie)

ión, comezarase co proceso de eliminatorias, nas que os finalistas irán 

clasificándose co único e exclusivo criterio dos tempos realizados, sendo 

cronometrados en todo momento coas células fotoeléctricas TAG-Heuer

de cronometraxe oficial da FGA. O circuíto estará delimitado por diferentes elementos 

estáticos tales como conos, chicanes con colchóns de escuma, etc…Tirar, golpear, 

desprazar os devanditos elementos ou así mesmo atallar conlevará penalizacións que 

se especificarán o día da proba e sempre antes de que comecen as diferentes fases do 

.  

1ª Manga clasificatoria: 3 voltas (con vehículos de serie. Tomarase o tempo da mellor 

volta). Unha vez realizada por todos os participantes pasarán á seguinte 

3 voltas ó circuíto será invertido (con vehículos de serie. Tomarase o 

tempo da mellor volta). Unha vez realizada por todos os participantes pasarán á 

seguinte fase os 3 primeiros clasificados.  

(variante curta do circuíto): 6 voltas de adestramento libre co Yacarcross. A 

continuación 3 voltas cronometradas (tomarase o tempo da mellor volta). O 

participante co mellor tempo será o gañador da “I BOLSA YACARCROSS 

Curso de competición en PTC Escola. 

Curso de condución en terra con Yacarcross impartido por Álvaro Muñiz (Pro

Curso de mecánica e axustes en Yacar Racing impartido por Álvaro Mu

Participación en todas as probas do Campionato de Galicia de Carcross 2022; e 

segundo a traxectoria e resultados, daráselle, ou non, unha tempada (2023) no 

Campionato de España de Carcross (Júnior ou Sénior), a exclusivo criterio da comisión 

Adicionalmente, e se o piloto demostra o seu bo facer ao longo da tempada, así como 

un comportamento exemplar dentro e fóra da pista, valorarase unha nova bolsa para a 

tempada 2023 no Campionato de España de Carcross na categoría 

novamente cun Yacarcross e dentro da estrutura de Ya-car Racing, becado pola F.G. de 

. Esta decisión será única e exclusiva do comité avaliador, composto por o Presidente 

da Comisión de Autocross, o CEO de Calviño Sport, S.L., o CEO de PTC Escola, 

Presidente da Federación Galega de Automobilismo, e Don Alvaro Muñiz 

(Representante do colectivo de monitores de Pro-driver Motorsport). 

 

 

de serie) 

ión, comezarase co proceso de eliminatorias, nas que os finalistas irán 

clasificándose co único e exclusivo criterio dos tempos realizados, sendo 

Heuer e o programa 

íto estará delimitado por diferentes elementos 

estáticos tales como conos, chicanes con colchóns de escuma, etc…Tirar, golpear, 

desprazar os devanditos elementos ou así mesmo atallar conlevará penalizacións que 

as diferentes fases do 

3 voltas (con vehículos de serie. Tomarase o tempo da mellor 

volta). Unha vez realizada por todos os participantes pasarán á seguinte fase o 50% 

invertido (con vehículos de serie. Tomarase o 

tempo da mellor volta). Unha vez realizada por todos os participantes pasarán á 

(variante curta do circuíto): 6 voltas de adestramento libre co Yacarcross. A 

continuación 3 voltas cronometradas (tomarase o tempo da mellor volta). O 

A YACARCROSS – FGA 2022”.  

Curso de condución en terra con Yacarcross impartido por Álvaro Muñiz (Pro- driver 

en Yacar Racing impartido por Álvaro Muñiz (Pro- driver 

Participación en todas as probas do Campionato de Galicia de Carcross 2022; e 

segundo a traxectoria e resultados, daráselle, ou non, unha tempada (2023) no 

iterio da comisión 

Adicionalmente, e se o piloto demostra o seu bo facer ao longo da tempada, así como 

un comportamento exemplar dentro e fóra da pista, valorarase unha nova bolsa para a 

egoría Júnior ou Sénior, 

, becado pola F.G. de 

. Esta decisión será única e exclusiva do comité avaliador, composto por o Presidente 

da Comisión de Autocross, o CEO de Calviño Sport, S.L., o CEO de PTC Escola, o 

Presidente da Federación Galega de Automobilismo, e Don Alvaro Muñiz 

).  



 
 

-  De non ser merecedor o becado 2022, da beca estatal 2023, volverase a iniciar un 

novo proceso de selección, o igual que a regulamentación publicada, para o 

faga merecente para participar no 

A beca FGA-Yacarcross 2022

- Licenza federativa FGA piloto. 

-  Licenza federativa FGA concursante (Ya

(Ya-car Racing).  

-  Inscrición ás probas. 

-  Aluguer vehículo Carcross Ya

-  Asistencia e mecánico. 

-  1 xogo de pneumáticos por carreira. 

-  Gasolina e consumibles. 

-  Gastos derivados de avarías mecánicas non causadas por accident

-  Hospitality (Incluído no equipo Ya

A beca FGA-Yacarcross 2022 

-  Gastos derivados de accidentes (pezas e man de obra con cargo ó piloto). 

-  Gastos de desprazamento e manutención do piloto ó seu cargo. 

 Equipamento do piloto (Mono, casco, luvas, 

piloto. 

6. CONDICIÓNS E CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS

O gañador asinará un contrato que incluirá condicións anteriores e comprometerase á 

realización completa do programa 2022, e de ser designado do programa estatal p

a tempada de 2023.  

Posibles circunstancias que se puidesen dar: 

- Climatoloxía cambiante que afecte os tempos no proceso de selección: A criterio do 

comité organizador, podendo buscar unha solución

clasificación. Dependerá da gravidade e as opcións que e

- A climatoloxía é algo que se escapa ao control da organización, e as decisións 

tomaranse ao exclusivo criterio

ser merecedor o becado 2022, da beca estatal 2023, volverase a iniciar un 

novo proceso de selección, o igual que a regulamentación publicada, para o 

faga merecente para participar no Campionato Galego 2023.  

Yacarcross 2022 inclúe:  

Licenza federativa FGA piloto.  

Licenza federativa FGA concursante (Ya-car Racing), licenza federativa FGA

Inscrición ás probas.  

Aluguer vehículo Carcross Ya-car Racing.  

Asistencia e mecánico.  

1 xogo de pneumáticos por carreira.  

Gasolina e consumibles.  

Gastos derivados de avarías mecánicas non causadas por accidentes. 

Hospitality (Incluído no equipo Ya-car Racing). 

Yacarcross 2022 non inclúe:  

Gastos derivados de accidentes (pezas e man de obra con cargo ó piloto). 

Gastos de desprazamento e manutención do piloto ó seu cargo.  

Equipamento do piloto (Mono, casco, luvas, botas, collarín ou hans, etc

6. CONDICIÓNS E CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS 

O gañador asinará un contrato que incluirá condicións anteriores e comprometerase á 

realización completa do programa 2022, e de ser designado do programa estatal p

 

Posibles circunstancias que se puidesen dar:  

Climatoloxía cambiante que afecte os tempos no proceso de selección: A criterio do 

comité organizador, podendo buscar unha solución, ou non, 

clasificación. Dependerá da gravidade e as opcións que existan dadas as circunstancias.

A climatoloxía é algo que se escapa ao control da organización, e as decisións 

exclusivo criterio do Comité Organizador-Avaliador. 

 

 

ser merecedor o becado 2022, da beca estatal 2023, volverase a iniciar un 

novo proceso de selección, o igual que a regulamentación publicada, para o que se 

icenza federativa FGA asistencia 

es.  

Gastos derivados de accidentes (pezas e man de obra con cargo ó piloto).  

botas, collarín ou hans, etc.), con cargo ó 

O gañador asinará un contrato que incluirá condicións anteriores e comprometerase á 

realización completa do programa 2022, e de ser designado do programa estatal para 

Climatoloxía cambiante que afecte os tempos no proceso de selección: A criterio do 

 modificándose a 

xistan dadas as circunstancias. 

A climatoloxía é algo que se escapa ao control da organización, e as decisións 



 
 

-  Coñecemento do incumprimento d

posteriori da selección: Exclusión e otorga

sucesivamente.  

- Rexeitamento do premio por parte do gañador: otorgación ao 2º clasificado, e así 

sucesivamente.  

- Acción irregular ou actitude antideportiva ao longo do programa: A decisión do 

Organizador-Avaliador

- Intromisión por parte de familiares ou contorn

decisión do Comité O

do mesmo.  

- TODOS OS CASOS NON CONTEMPLADOS NESTAS BASES SERÁ DECISIÓN ÚNICA E 

EXCLUSIVA DO COMITÉ ORGANIZADOR/AVALIADOR

ASESORÍA XURÍDICO DA F.G. DE A

DA FEDERACIÓN GALEGA DE A

Coñecemento do incumprimento dalgún dos requisitos para a participación a 

posteriori da selección: Exclusión e otorgarase o premio ao 2º clasificado, e así 

Rexeitamento do premio por parte do gañador: otorgación ao 2º clasificado, e así 

ar ou actitude antideportiva ao longo do programa: A decisión do 

Avaliador, podendo chegar á cancelación inmediata do mesmo. 

Intromisión por parte de familiares ou contorno do piloto ao longo do programa: A 

Organizador-Avaliador, podendo chegar á cancelación inmediata 

TODOS OS CASOS NON CONTEMPLADOS NESTAS BASES SERÁ DECISIÓN ÚNICA E 

EXCLUSIVA DO COMITÉ ORGANIZADOR/AVALIADOR, PREVIO INFORME MOTIVADO DA 

ASESORÍA XURÍDICO DA F.G. DE A.  

COMISIÓN DE AUTOCROSS 

DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO 

 

 

algún dos requisitos para a participación a 

o premio ao 2º clasificado, e así 

Rexeitamento do premio por parte do gañador: otorgación ao 2º clasificado, e así 

ar ou actitude antideportiva ao longo do programa: A decisión do Comité 

, podendo chegar á cancelación inmediata do mesmo.  

do piloto ao longo do programa: A 

o chegar á cancelación inmediata 

TODOS OS CASOS NON CONTEMPLADOS NESTAS BASES SERÁ DECISIÓN ÚNICA E 

, PREVIO INFORME MOTIVADO DA 

 



 
 

 

 

 

 


