PROGRAMA

ELECTORAL

Chegou o momento do cambio
En marzo de 2021, un grupo de apaixonados do automobilismo galego
decidimos dar un paso adiante anunciando a creación do grupo de traballo
RenovaFGA para tratar de poñer fin aos preto de 40 anos de presidencia
de Iván Corral ante a súa deriva errática, escurantista e individualista nos
últimos tempos.
En bastantes casos, o feito de dar a cara e exercer o noso lexítimo dereito
a expresarnos en liberdade levounos a soportar presións -tanto persoais
como ás escuderías que representabamos-, difamacións, calumnias e
ata intentos de inhabilitación para tratar de afastarnos do obxectivo de
reconstruír o futuro dunha FGA en decadencia.
Afortunadamente, a paixón que temos por este deporte é infinitamente
superior ao medo, polo que ano e medio despois seguimos nesta loita e
mellor preparados para a chegada do momento do cambio.
Despois de moito diálogo e moita pedagoxía, hoxe podemos presumir
de que somos moitos máis os que desexamos un cambio de rumbo na
FGA. Ao longo deste camiño, que non foi doado, conseguimos sumar
moitos apoios e tamén integrar á candidatura de Alfonso García Eiriz,
dando lugar a un equipo máis sólido e amplo aglutinado baixo o nome
de Xeración-RenovaFGA.
A misión de todas as persoas que formamos parte deste grupo non é outra
que consolidar o futuro da Federación Galega de Automobilismo sobre
os seguintes piares xerais: ofrecer a máxima transparencia na xestión

dos cartos de todos/as; garantir a seguridade dos/as participantes e o
público asistente ás probas; dotar á federación de órganos máis plurais
e participativos; abaratar os custos para os/as deportistas e as entidades
organizadoras; reforzar a formación e preparación dos deportistas,
técnicos e organizadores; dixitalizar e modernizar o funcionamento da
propia federación; fomentar a participación feminina no automobilismo
galego; e recuperar o entendemento institucional coas Administracións
Públicas e o tecido empresarial.
Desde Xeración-RenovaFGA entendemos que ninguén que queira
ao automobilismo galego pode estar en contra de ningún destes
argumentos. E é por iso polo que expoñemos o noso programa electoral
e aproveitamos para pedirche que nas eleccións á Asemblea Xeral do día
1 de novembro nos deas o teu apoio. Se contamos coa túa confianza,
estaremos á altura e non te defraudaremos.
Moitas grazas. Contamos contigo!

Antonio Rodríguez Troitiño
Candidato á presidencia da FGA

A transparencia, eixo transversal da xestión

Recuperación do diálogo e o entendemento insituticonal

O primeiro compromiso electoral de Xeración-RenovaFGA é instaurar

A FGA merece ser unha entidade respectada e apoiada sen fisuras desde

a transparencia como eixo transversal da xestión para poñer fin

as institucións, o tecido empresarial e as demais federacións, tanto

a décadas de escurantismo e opacidade. A Federación Galega de

autonómicas como estatais. Fronte ao illamento actual provocado por

Automobilismo débese aos/ás federados/as (deportistas, entidades

enfrontamentos persoais do actual presidente, comprometémonos a

organizadoras, técnicos/as…) e, por iso, pensamos que todos/as deben

recompoñer e restituír as canles de comunicación e o diálogo con todas

poder consultar con facilidade calquera dato referente á xestión,

as Administracións Públicas, entidades e organismos na busca dunha

especialmente no referente ao ámbito económico-financeiro. Desde

relación máis fructífera e proveitosa para o automobilismo galego.

Xeración-Renova FGA comprometémonos a ser máis proactivos na

Agardamos que a restitución dunha relación cordial coa Federación

divulgación da actividade da propia federación e do equipo directivo

Española de Automovilismo revirta positivamente na promoción dos

e garantiremos e facilitaremos o acceso á información. Neste eido,

novos valores e o salto ás fórmulas e copas de promoción estatais.

avanzamos que un dos primeiros pasos se chegamos a dirixir a FGA
será encargar unha auditoría externa e independente para coñecer o

Traslado da sede a un lugar céntrico e equidistante

estado real das contas da federación, que se fará público.
A vocación de Xeración-RenovaFGA é converter a Federación Galega

Actualización dos estatutos para modernizar a federación
Desde Xeración-RenovaFGA queremos unha federación moderna
e adaptada aos tempos que nos toca vivir e, por iso, asumimos o
compromiso de actualizar os estatutos. O obxectivo é incorporar
novas garantías democráticas para contar cunha normativa interna
que convirta á FGA nunha entidade máis accesible, plural, participativa
e moderna. Entre as modificacións previstas nos estatutos destacamos
a limitación dos mandatos da presidencia a un máximo de oito anos
ou a clarificación e simplificación dos procesos electorais para garantir
a igualdade de oportunidades.

de Automobilismo nunha entidade o máis aberta e accesible posible
para a totalidade dos/as federados/as. Por iso, comprometémonos
a xestionar o traslado da sede da FGA para unha nova ubicación no
centro de Galicia -preferentemente en Santiago de Compostela ou no
seu hinterland- para favorecer a equidistancia cos federados/as das
catro provincias galegas. Esta decisión tamén pretende poñer fin á
controvertida situación dos alugueres por parte do actual presidente,
aproveitando para tratar de conseguir unhas instalacións dignas
a custo cero ou, no seu defecto, cun custo mínimo para as arcas da
federación. Ademais, coa finalidade de achegar a federación a cada
recuncho de Galicia, na medida do posible descentralizaremos a
celebración dalgunhas asembleas e reunións.

Modernización e dixitalización para ter unha federación
máis áxil e eficaz
En plena era da dixitalización, a Federación Galega de Automobilismo
segue a manter procedementos manuais, arcaicos e obsoletos. Por
iso, desde Xeración-RenovaFGA comprometémonos a avanzar no
proceso de modernización e transformación dixital para convertela
nunha federación máis accesible, áxil e funcional. Entre os cambios
que comprometemos neste eido figuran os seguintes:

para convertela nunha ferramenta de xestión que responda ao
mesmo tempo aos compromisos de proactividade informativa e
transparencia. Será unha páxina web máis moderna e operativa,
cuns contidos mellor organizados para facilitar a usabilidade por
parte dos/as usuarios/as dun xeito totalmente intuitivo.
Trámites

on

line:

un

dos

obxectivos

fundamental nos tempos que corren como son as redes sociais.
En Xeración-RenovaFGA asumimos o compromiso de activar
unha xestión profesionalizada dos diferentes perfís nas principais
redes sociais para comunicarnos de forma áxil, eficaz e veraz
con todos os públicos de interese, contribuíndo a mellorar o
alcance, a reputación e o prestixio da federación. A afección ao
automobilismo en Galicia é histórica e numerosa e debemos
coidala e incrementala, manténdoa informada en tempo real de
todo canto acontece neste deporte.

• Nova páxina web: renovaremos o portal web da federación

•

dirección da FGA está a renunciar a unha canle de comunicación

de

Xeración-

RenovaFGA é converter a federación nunha entidade máis
áxil, resolutiva e cercana. Por iso, a través da propia páxina
web poderanse realizar máis trámites on line, de forma que
se evite a obriga de envío de documentación física por correo
ordinario, se reduzan os prazos das tramitacións, se eviten a
presencialidade e os desprazamentos innecesarios e se favoreza
un intercambio de información doado e fluído, onde quede
constancia e rexistro de todas as comunicación realizadas.
• Activación das redes sociais: incomprensiblemente, a actual

• Páxina de tempos: a través da páxina web da federación
poñeremos en funcionamento unha nova ferramenta dixital que
dea acceso aos tempos das carreiras en tempo real para que se
poidan seguir de xeito doado, áxil e fiable, con toda a información
de interese para deportistas e afeccionados.
• Mellora dos equipos de cronometraxe: dotaremos ás probas
de equipos de cronometraxe de última xeración, con toda a
fiabilidade e garantías esixibles, que serán escrupulosamente
revisados e testados antes de ser enviados a unha competición.
Deste xeito, os/as deportistas contarán con revisións proba a
proba e tamén con aparatos de reserva que poidan subsanar
calquera avaría ou continxencia durante a competición.

Abaratar a práctica do automobilismo en Galicia

custodia e flexibilizar a rixidez das ubicacións. Somos conscientes
da dependencia e/ou necesidade de maior colaboración das

Un dos principais obxectivos de Xeración-RenovaFGA é converter
o

automobilismo

galego

nunha

modalidade

deportiva

máis

accesible e economicamente asequible, especialmente para os/as
deportistas que comezan e para os talentos emerxentes. Temos o
convencemento de que os custos que están a asumir actualmente
as entidades organizadoras e os/as deportistas participantes son
excesivos e, en moitas ocasións, inxustificados. Consideramos que
son manifestamente reducibles e comprometémonos a abaratalos e
racionalizalos en función dos seguintes criterios:
• Pasaporte: actualmente cada participante ten que expedir

entidades organizadoras cos seus patrocinadores, polo que
avogamos por achegar as probas aos lugares que lles aporten
máis beneficios e onde vaia acudir máis público.
• Seguros para probas: consideramos evidente que o custo dos
seguros das probas pode e debe ser máis baixo, sen necesidade
de renunciar a ningunha cobertura e mesmo incrementándoas.
As principais beneficiarias desta rebaixa serán as entidades
organizadoras, que poderán repercutila na marxe das inscricións
e nos/as deportistas participantes, aos/ás que lles resultará máis
barato inscribirse.

un pasaporte, malia que compartan vehículo. Desde XeraciónRenovaFGA propoñemos que o pasaporte se estableza por
vehículo e teña un prezo simbólico, cunha vixencia de catro anos
e que sexa un documento totalmente dixital, coa posibilidade de
alta nas propias verificacións técnicas. O xefe técnico será a persoa

Coordinación dun calendario estable que minimice a
duplicidade de probas

encargada de xestionar a súa concesión e ocuparase de revisar
que todas as modificacións técnicas que se efectúen nos vehículos

Desde Xeración-RenovaFGA adquirimos o compromiso de elaborar un

cumpran coa regulamentación vixente en cada momento.

calendario deportivo estable e ben planificado, tratando de evitar as
coincidencias e duplicidades de probas nas mesmas datas con outras

• Aluguer de bens de equipo: aplicaremos taxas axustadas e

competicións autonómicas, estatais e/ou internacionais, polo que

coherentes, que se destinarán ao mantemento e renovación dos

antes da súa confección dialogaremos coa Real Federación Española

equipos actuais, sen buscar beneficios para as arcas da FGA.

de Automovilismo. Este calendario estable elaborarase previamente ao
comezo da tempada, con antelación suficiente para que as entidades

• Flexibilidade nas probas: entre os cambios que pretendemos

organizadoras e os/as deportistas poidan planificar con tempo as súas

implementar están poñer fin á obrigatoriedade do parque de

axendas e programas de competición.

Reestruturación da xestión das licenzas

de licenzas internacionais, sen exclusión nin discriminación por
motivos de procedencia.

En Xeración-RenovaFGA pensamos que a xestión das licenzas
na Federación Galega de Automobilismo precisa unha completa
reestruturación,

dotando

ao

proceso

de

máis

Creación do Carné d@ afeccionad@

transparencia,

racionalidade económica e lóxica deportiva. Entre as modificacións e

Crearemos este novo carné que lle permitirá a calquera persoa

melloras que propoñemos atópanse as seguintes:

afeccionada obter descontos en produtos e servizos da FGA e

• Supresión da obrigatoriedade de licenzas para asistencias:

acceder en exclusiva a determinados beneficios, ademais de

consideramos inxusto e abusivo que as persoas participantes se

recibir información específica sobre o desenvolvemento das

vexan obrigadas a tramitar unha licenza de asistencia, incluso no

competicións.

caso de que o equipo de mecánicos non preste servizo. O propósito
de Xeración-RenovaFGA é contratar un seguro que cubra todo o
parque de asistencia, coa posibilidade de asinar unha cobertura

Máxima claridade na xestión e cobertura dos seguros

adicional voluntaria para que o persoal mecánico, se o desexa,
poida dispoñer de coberturas complementarias.

Pensamos que a xestión dos seguros por parte da actual dirección

• Permisos de participación para unha soa proba: co obxectivo

da Federación Galega de Automobilismo é un dos asuntos máis

de incrementar o número de persoas inscritas nas probas,

controvertidos, polémicos e opacos. Desde Xeración-RenovaFGA

facilitaremos que aqueles/as pilotos/copilotos que non dispoñan

pretendemos exactamente o contrario e vertebraremos as nosas

de recursos para afrontar a participación en todo o campionato

propostas no eido dos seguros no seguintes eixos:

poidan obter unha licenza para unha única carreira a un prezo

• Máxima transparencia nas pólizas dos seguros: cada

asequible.

participante saberá en todo momento as coberturas da súa póliza

• Licenzas exclusivas para as modalidades de Slalom e

e a cantidade que lle corresponde pagar.

Autocross: crearemos unha nova licenza específica para as

• Posibilidade de ampliar as coberturas: esta opción dependerá

modalidades de Slalom e Autocross, abaratando o seu custo e

do criterio particular de cada deportista federado/a, que terá a

incentivando así a participación nestas probas.

opción de pagar un suplemento ao custo da licenza para obter

• Flexibilidade coas licenzas internacionais: atendendo a unha

coberturas adicionais.

demanda xeral desde hai anos, permitirase a participación en

• Creación dunha Oficina d@ Asegurad@ (24/7): para garantir

probas autonómicas a todos/as os/as deportistas que dispoñan

unha atención permanente a todas as entidades e deportistas.

Creación da Escola Galega de Automobilismo
Desde Xeración-RenovaFGA sabemos que o automobilismo galego ten
talento, méritos e un percorrido sobradamente acreditado para que
este deporte sexa considerado como unha disciplina seria, rigorosa,
solvente e cada vez máis profesionalizada. Para avanzar nesta liña,
consideramos imprescindible que todos/as os/as participantes conten
coa formación e os coñecementos técnicos e deportivos necesarios,
ampliando as súas competencias e capacidades e facilitando a súa
reciclaxe a través dunha aprendizaxe continua. Sen dúbida, unha das
propostas estrela deste programa electoral é a creación da Escola
Galega de Automobilismo (EGA), que nos gustaría bautizar co nome
de Estanislao Reverter -se a familia nos autoriza- e que será unha
entidade dependente da propia federación que realizará accións

» Accións formativas impartidas por persoal cualificado.
» Reunións

periódicas

para

intercambio

de

criterios

e

enriquecemento mutuo.
» Aprendizaxe de utilización de bandeiras en probas de montaña
e circuitos.
• Creación de Colexios de Oficiais con formación.
• Formación e homologación de tripulantes de coches de
rescate.
• Xestión dunha bolsa actualizada de copilotos dispoñibles.

Xestión de fondos externos: subvencións e patrocinios

formativas, como mínimo, nos seguintes eidos:
Desde Xeración-RenovaFGA pretendemos limpar a imaxe da FGA e abrir
• Pilotos e copilotos:

unha nova etapa de interlocución tanto coas Administracións Públicas

» Cursos de aprendizaxe: iniciación e perfeccionamento.

como co tecido empresarial susceptible de patrocinar competicións

» Cursos de primeiros auxilios e emerxencias.

ou actividades da federación ou de colaborar coa federación. O noso

» Cursos de fiscalidade deportiva, xestión e patrocinios.

obxectivo é incrementar, reestruturar e racionalizar os recursos

» Cursos de comunicación deportiva e atención aos medios de

externos que se reciben, aportando transparencia no seu gasto e

comunicación.
» Convenios con academias de idiomas para a formación
lingüística de futuros talentos internacionais.
» Convenios con psicólogos deportivos.

priorizando o gran obxectivo de promocionar o talento e o deporte
base. Consideramos que modalidades como o karting, o autocross ou
o slalom son actualmente as grandes esquecidas do automobilismo
galego e pensamos que é inadmisible que queden sistematicamente
fóra dos repartos de axudas públicas. Tentaremos que estas disciplinas

• Comisarios deportivos, técnicos, directores de carreira,

poidan acceder tamén ás subvencións que merecen e lles corresponden,

cronometradores e bandeiras:

sen que as demais modalidades vexan reducidos os seus fondos.

Creación da figura do director deportivo da FGA

Galicia organizaremos tamén o Open de Galicia de Vehículos

En Xeración-RenovaFGA consideramos que a xestión da federación

vén de vello deste sector con gran afección en Galicia.

debe levarse a cabo dunha forma máis profesional e colexiada, en
contraste co actual modelo presidencialista e personalista. Por iso,
proporemos a creación e implantación da figura do director deportivo,
como perfil profesional encargado de xestionar o día a día da federación
seguindo as directrices do presidente e a comisión delegada, ademais
de ocuparse da axeitada execución dos acordos adoptados. Entre as
súas atribucións figurará a coordinación e supervisión do traballo
cotiá do equipo humano da federación, a administración eficiente dos
recursos da federación, a atención ás demandas dos/as federados/as e
a intermediación entre os/as deportistas e as entidades organizadoras
e a dirección da federación.

Creación de novos campionatos

Históricos, dando cumprimento así a unha reivindicación que

• Campionato de Resistencia: será unha proba na que se poderá
competir por equipos dun xeito económico e sinxelo, coa opción
de beneficiarse do permiso de participación por un día.
• Campionato Galego de Rallyes de Terra: en XeraciónRenovaFGA levamos tempo escoitando e prestando atención
ás necesidades e solicitudes do mundo do motor en Galicia e o
compromiso de creación dun Campionato Galego de Rallyes
de Terra é precisamente unha resposta a unha demanda xeral
tanto da afección como de deportistas e participantes. Somos
conscientes das dificultades e do complicado reto que supón a súa
organización, pero faremos todo o posible para dar cumprimento a
este anceio, aproveitando as sinerxias co Campionato de Rallymix,
de xeito que algunhas das súas probas sexan tamén puntuables.

• Open de Galicia (Rallyes de 2ª categoría): crearemos un novo
campionato que sirva de trampolín para deportistas que se inicien

• Campionato de Drift: apostaremos por poñer en valor esta

no noso deporte. Constará de rallyes dun ou dous treitos, será

disciplina completamente esquecida pola actual dirección da

menos custoso e realizaranse nun mesmo día as verificacións, o

federación e que tanto gusta á afección pola súa espectacularidade.

recoñecemento dos tramos (segredos) e a entrega de premios.
Permitirase a participación de vehículos tipo Rallye 2 e R5, sen

• Campionato Galego Mix/Cross: crearemos un campionato

bloquear os resultados doutra clase de participantes. Ademais,

mixto con tres probas de autocross e tres probas de rallymix,

este campionato servirá como test, posto que configurarase como

rotatorias anualmente. O obxectivo é potenciar a modalidade

probas intercaladas a principio e metade doutros campionatos.

do autocross, actualmente devaluada, para enriquecer a práctica

» Open de Galicia de Vehículos Históricos: como parte do Open de

deportiva e aportar novos retos a esta disciplina.

Potenciación das Copas de Promoción

• Carreira de campións/oas: o mesmo día de celebración da Gala

Desde Xeración-RenovaFGA comprometémonos a manter as Copas de

na que tanto os afeccionados como os profesionais poidan vibrar

Promoción existentes, modificando e actualizando os regulamentos,

coa emoción do noso deporte, convidando tamén a participar a

así como a reestruturación dos vehículos en cada unha delas. Ao

deportistas ilustres de fóra da nosa comunidade.

de Gañadores/as pretendemos organizar unha proba espectáculo

mesmo tempo, propoñemos a creación de novas Copas de Promoción:
• Copa de Promoción para Vehículos de Tracción Traseira.

Compromisos específicos por modalidade

• Copa de Promoción Novo Talento: coa finalidade de contribuír
á promoción dos novos talentos do automobilismo galego
crearemos un certame monomarca de fácil acceso económico,

KARTING

con coches iguais de baixo custo e rodas de serie ou semi-slicks.

• Creación da Copa Galicia de Karting: con premios en metálico

Os/As deportistas gañadores/as participarán nunha copa superior

para os/as primeiros/as clasificados/as.

en Galicia apoiada pola FGA e comezarán a formarse na Escola
Galega de Automobilismo. Na tempada seguinte poderán acceder

• Descontos nas inscricións dos/as participantes máis

a campionatos con vehículos de maiores prestacións para seguir

pequenos/as: para incentivar e axudar ao deporte de base.

ampliando a súa formación, sempre co apoio da FGA.
• Premios ao remate do campionato: o campión/campioa de

Finais de tempada máis atractivos
• Gala de Gañadores/as: renovaremos e modernizaremos o

cada modalidade terá a licenza gratis para a tempada seguinte.
• Entrega de premios en material deportivo: rodas, luvas,
cascos, etc.

formato do evento de final de tempada e da entrega de trofeos,
volvendo convertilo nunha gala á altura do que é o automobilismo

• Supresión das licenzas de asistencia.

galego e non nun acto aburrido, rancio e obsoleto. A nosa
pretensión é organizar unha verdadeira festa do automobilismo,

• Relanzamento a outras modalidades: potenciaremos os

con ampla repercusión mediática e que sirva de punto de encontro

novos valores no salto a outras modalidades con axudas da FGA,

para todos os protagonistas do sector e para a afección.

convertindo o karting no primeiro chanzo dos futuros pilotos.

AUTOCROSS

galego. Desde Xeración-RenovaFGA non permitiremos que unha
modalidade de base non se beneficie de achegas públicas.
• Creación dun novo Campionato de Mix/Cross.

• Campionato Junior de Kart-Cross: en Xeración-RenovaFGA

• Supresión das licenzas de asistencia.

vimos comentando este proxecto desde hai tempo e vemos que

• Convenios con construtores para relanzar pilotos a outros

recentemente avanzouse nesta liña, pero nós queremos darlle

campionatos: en Galicia podemos presumir de ter moitos e bos

outra dimensión ao impulso do noso deporte desde a base.

construtores de kartcross, polo que tentaremos alcanzar acordos

• Creación do Campionato de Resistencia.

con eles para lanzar pilotos galegos a campionatos superiores.

• Convenios con circuítos para adestramentos e test de

O obxectivo final sería tratar de conseguir que a medio prazo

vehículos: unha das principais demandas que recibimos nos

poidamos contar cun gran campión a nivel internacional.

últimos meses do colectivo do autocross é poder dispor de recintos
e instalacións para poder probar a modo de test as novidades nos
seus vehículos, así como poder facer adestramentos, xa que os

RALLYES

pilotos galegos vense prexudicados cando saen competir fóra
da nosa comunidade fronte a outros pilotos que si dispoñen de

• Verificacións técnicas estrictas: garantiremos o rigor nas

instalacións para adestrar.

verificacións mecánicas coordinadas por un equipo técnico

• Apoio á creación de novos circuítos: no marco da mellora das

formado e con criterios unificados coa supervisión do Colexio de

relacións institucionais da FGA coas Administracións Públicas

Comisarios Deportivos. Tamén garantiremos que as verificacións

e coas escuderías, apoiaremos a creación de novos circuitos de

finais sexan rigorosas e non figurativas, tanto para os primeiros

autocross en Galicia.

clasificados da xeral como para os das copas de promoción.

• Potenciación desta modalidade con pilotos doutras
disciplinas: pensamos que desde o karting e o slalom deben saír

• Verificacións administrativas on line: implantaremos un

novos valores que representen ao autocross galego, polo que

sistema de verificacións administrativas on line para que se

crearemos bolsas para os novos talentos desta modalidade e así,

poidan realizar no mesmo momento de inscrición a unha proba,

ao mesmo tempo, veremos reforzadas as listas de participantes

adxuntando toda a documentación requerida: ITV, seguro,

no Campionato Galego de Autocross.

permiso de circulación, licenza, etc. Desta forma axilizaremos os

• Recuperación das subvencións para os organizadores:

procesos e só se pasará a recoller a documentación da proba, sen

o autocross é un dos grandes olvidados do automobilismo

necesidade de ter que realizar ningún outro trámite.

• Instauración de Coche 0: o Vehículo 0 debe realizar funcións

• Sistema Performance Factor (PF): incorporaremos este sistema

de seguridade nas probas, pero tamén avisar de que xa empeza

creado pola Federación Internacional de Automobilismo (FIA) para

a carreira, polo que implantaremos un coche rápido pilotado por

axudar a regular os campionatos de montaña.

tripulantes con coñecementos de condución deportiva e formados
en materia de seguridade. Este vehículo irá equipado con emisora

• Ampliación das mangas de adestramento: coa finalidade de

e manterá contacto permanente coa dirección da carreira. Os

que os participantes dispoñan de máis tempo, estableceranse

tripulantes serán os mesmos durante todo o campionato, evitando

dúas mangas de adestramento na xornada do sábado.

así que poida realizar estas funcións xente sen a preparación e os
coñecementos necesarios.

• Supresión das licenzas de asistencia.

• Supresión das licenzas de asistencia.

SLALOM
MONTAÑA

• Creación da Copa Galega de Slalom: para incentivar o deporte

• Modificación do sistema de tempos a sumar: coa finalidade

de base crearemos esta copa que se correrá con rodas de rúa e

de manter a emoción ata o final nas probas de montaña,

que terá como premio final o relanzamento do/a gañador/a ao

estableceremos un novo sistema de tempos baseado na mellor

Campionato Galego de Autocross ou de Rallyes ao seguinte ano (a

manga do primeiro día e na mellor manga do segundo día, evitando

elixir polo/a gañador/a).

así que se un día está soleado e ao día seguinte chove xa non

• Permisividade de participación a modo de exhibición:

teña sentido correr o segundo día con condicións meteorolóxicas

permitirase a participación entre mangas a modo de exhibición

adversas, xa que os tempos sempre van ser peores.

para facer máis atractiva esta modalidade e para atraer un maior
número de público a este tipo de probas.

• Obrigatoriedade de puntuar como mínimo nunha proba

• Subvención federativa ás entidades organizadoras: pensamos

por provincia: con esta decisión evitaremos que as probas que

que desde a Federación Galega de Automobilismo débese axudar

estean máis alonxadas sexan descartadas polos participantes,

a todas as modalidades por igual, polo que o slalom non pode

prexudicando gravemente aos organizadores.

ser menos. Por iso, negociaremos unha subvención para as
escuderías que organizan probas desta modalidade.

• Creación de novas copas: Copa GT, carrozados e non carrozados.

• Supresión das licenzas de asistencia.

RALLYMIX
• Inclusión da categoría de dúas rodas motrices.
• Creación da categoría SSV: pola súa espectacularidade e os

probas e incluso para cubrilas “in situ”, facilitándolles o acceso
e aparcamento e reservándolles espazos seguros e preferentes
para a cobertura gráfica e audiovisual, como se adoita facer nos
campionatos europeo e mundial.

custos axustados.
• Establecemento da opción de descartar unha das mangas:
o que permitirá aos participantes seguir sendo competitivos na
clasificación a pesar de cometer un erro ou sufrir unha avaría.
• Supresión das licenzas de asistencia.

Supresión dos coeficientes en todas as modalidades
Asumimos o compromiso de suprimir os coeficientes de puntuabilidade
en todas as modalidades debido á súa actual discrecionalidade e
ineficacia. Nembargantes, manterase un sistema de cualificación das
probas para crear unha clasificación final das escuderías organizadoras.

Creación dunha Comisión de promoción e marketing
para mellorar a difusión do automobilismo galego

Desde

Xeración-RenovaFGA

tamén

nos

comprometemos

a

reestruturar as agrupacións en todas as modalidades debido á grande
desigualdade existente coas agrupacións actuais.

Un dos grandes retos do automobilismo galego é reforzar a
visibilidade e proxección mediática para poder garantirlle aos
patrocinadores e colaboradores -tanto da propia FGA, como dos/

Circuíto Galego de Velocidade

as deportistas e das entidades organizadoras- unha repercusión e
un retorno efectivo aos seus investimentos publicitarios. Para iso,

En Xeración-RenovaFGA somos conscientes da actual conxuntura

temos previsto crear unha Comisión de promoción e marketing

socioeconómica e das dificultades para retomar un proxecto tan

con profesionais do sector orientada a negociar acordos para

ambicioso como o da construción dun Circuíto Galego de Velocidade e

que o automobilismo galego conte con máis presenza nas

non pretendemos facer brindis ao sol con este asunto. O compromiso

redes sociais e nos medios de comunicación: televisión, radio,

que si asumimos é que, se se dan as circunstancias axeitadas e aparece

xornais, dixitais e plataformas de streaming. Parte do seu labor

unha localización idónea, o financiamento necesario e vemos opcións

tamén será estruturar a xestión da comunicación e a relación

reais para retomar esta idea cun proxecto asumible e sostible, desde a

cos medios de comunicación, de forma que os/as xornalistas

FGA involucrarémonos coas Administracións Públicas para que Galicia

teñan máis facilidades para acceder á información de todas as

poida ter un circuito á altura do que o noso automobilismo desexa.

Chegou o momento do cambio

@xeracionrenovafga
@xeracionrenovafga
@renovafga
renovafga

