
 
 

P á x i n a 1 | 2 

 

COMUNICADO Nº 239/22 

24 DE OUTUBRO DE 2022 

 

 COMISIÓN DE MONTAÑA (AMPLIACIÓN): 

 

Reunida a Comisión de Montaña ante a necesidade de darlle un pulo acordan: 

 

1-.As subidas desenrolaranse en tres mangas o sábado e tres o domingo, puntuando 

as seis mangas. Escolleráse a mellor do sábado e a mellor do domingo; sumándoas 

para o computo total e final. 

 

2-. Alomenos teráse que finalizar unha manga cada día, e tomar saída en dúas mangas 

cada día. 

 

3-. Tentaráse reducilas probas, na tempada de 2023, para facelo campionato mais 

barato, asequible, e na idea de aumento da participación. 

 

4-. Só se admitirá unha proba por mes natural. 

 

5-. Mudan as agrupacións e os Campionatos de Galicia de Montaña, quedando da 

seguinte maneira: 

 

AGR.1: FORMULAS E BARQUETAS (CAMPIONATO DE GALICIA INDIVIDUAL) 

 

AGR.2: CM´S (CAMPIONATO DE GALICIA INDIVIDUAL) 

 

AGR.3: TURISMOS MONOCASCO (+1.600 c.c.) (CAMPIONATO DE GALICIA 

INDIVIDUAL) Provintes do grupo N ou A (F.I.A.), ou X (F.G.A.)   

 

AGR.4: TURISMOS SILUETA  (CAMPIONATO DE GALICIA INDIVIDUAL) 

 Con chasis tubular, exclusivo ou mixto, prototipos de SCC, Rallycross, ou 

grupos P con solicitude e aceptación ao exclusivo criterio da Comisión 

Galega de Montaña da F.G. A.    

 

AGR.5: CARCROSS (CAMPIONATO DE GALICIA INDIVIDUAL) 

 Carcross de 600c.c. (homologación F.G.A.), ou carcross F.I.A. coa súa 

ficha de homologación e centralita precintada pola F.I.A. 

 

AGR.6: HISTORICOS (CAMPIONATO DE GALICIA INDIVIDUAL) 

  Vehículos históricos F.I.A.  e vehículos históricos prototipos F.G.A. con 

solicitude e aceptación ao exclusivo criterio da Comisión Galega de 

Montaña da F.G. A.   
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 AGR. 7: TURISMOS MONOSCASCO (-1.600 c.c.) (CAMPIONATO DE GALICIA 

  INDIVIDUAL)                     

  Provintes do grupo N ou A (F.I.A.), ou X (F.G.A.),ata 1.600 c.c.  

 

6-. Haberá unha Clasificación Xeral Scratch de tempos sen puntuación,  sen trofeos, nin 

premios en metálico, e haberá sete clasificacións individuais, para os sete 

Campionatos de Galicia, con premios e trofeos, puntuando independentemente entre 

elas para cada Campionato. 

 

7-. Os trofeos e premios en metálico por proba distribuiránse por Agrupacións (da 1 a 7): 

 

 AGR.1 AGR.2 AGR.3 AGR.4 AGR.5 AGR.6 AGR.7 * 

1º 900€ 600€ 900€ 900€ 600€ 600€ 600€ 

2º 450€ 300€ 450€ 450€ 300€ 300€ 300€ 

3º 250€ 200€ 250€ 250€ 200€ 200€ 200€ 

TOTAL 1.600€ 1.100€ 1.600€ 1.600€ 1.100€ 1.100€ 1.100€ 

TOTAL POR PROBA (COEF 7 E COEF 8) = 9.200 €  

 

*Os premios da AGR.7 serán abonados  polos patrocinadores da “1ª Copa JP Selection Cars / 

Servifrei”. A Federación Galega de Automobilismo; previa presentación de factura e abono 

transferiranse, os gañadores despois de cada meeting, mediante transferencia bancaria, estando 

afectados no seu caso pola retención vixente aplicada polo Ministerio de Facenda a conta do 

I.R.P.F 

 

8-. Non se autorizan probas en baixada, nin con llaneadas de mais de 200 metros en 

total, en aras dunha maior seguridade, obrigando a tódalas subidas do Campionato de 

Galicia de Montaña 2023, e vindeiros, a que sexan en liña ascendente, cunha pendente 

media mínima dun 4% (ao igual que no “Campeonato de España Montaña 2022-2023”) 

cun desnivel mínimo, entre saída e chegada, de 300 metros. 

 

 

COMISIÓN DE MONTAÑA DA FEDERACIÓN GALEGA DE AUTOMOBILISMO  

 


