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Coñezo ben a comarca do Condado e sei da paixón que move aos seareiros do motor de Covelo, Mondariz,
Mondariz-Balneario, As Neves, Salvaterra de Miño, Arbo, Salceda de Caselas e
Ponteareas. Todos eles están de en hora
boa porque xa non queda nada para que
os vindeiros 12, 13 e 14 de xullo se celebre na Comarca do Condado a décimo
sexta edición do Rallye Sur do Condado,
quinta proba puntuable do Campionato
Galego de Rallyes de Asfalto.
Unha nova entrega da proba automobilística que, como a comarca que
a acolle, vén chea de bondades que configurarán o maior festival itinerante dos
rallyes de asfalto galegos. Un festival no
que o ruxir dos motores serán a banda
sonora durante tres días de gas, curvas
arriscadas, freos apurados, óptima mecánica e, sobre todo, unha marabillosa
capacidade de condución dos pilotos.

Falamos de 160 vehículos que
voarán sobre o asfalto do Condado para
completar no menor tempo posible os
preto de 300 quilómetros de percorrido
dos cales 83 serán cronometrados.

polas estradas nas que transcorre o seu
trazado. Agárdannos case 420 quilómetros de emoción e espectacularidade nos
que o cronómetro decidirá quen son as e
os mellores.

E falamos tamén dunha das edicións máis internacionais do Sur do Condado, non só porque nela competirán coches de Portugal e estarán apoiados por
afeccionados lusos, senón porque o treito
de Arbo será retransmitido en streaming,
puidendo chegar a calquera recuncho do
mundo.

Estou convencida que estas xornadas de competición nunha proba na que
participarán máis dun centenar de vehículos non defraudarán a afección que
se achegue desde distintas localidades e
que tamén poderá coñecer os atractivos
turísticos desta parte da provincia. A Deputación de Pontevedra segue a renovar
o seu compromiso con todas as actividades que fomenten os valores deportivos.

Son os portugueses un pobo amigo e irmán que xa nos anos centrais do
século XVII ocuparon Salvaterra. Daquela as tropas españolas recuperaron o
territorio despois da ocupación da cidade veciña de Monçao. Hoxe Salvaterra e
Monçao forman unha eurocidade e nós
non podemos recibir aos nosos veciños
cos brazos máis abertos.
Son tempos de unión, de coordinación, colaboración e entendemento
mutuo. Son tempos de traballar conxuntamente por un futuro mellor. Agora
ben, o 12, 13 e 14 de xullo, os galegos
volveremos loitar como hai cinco séculos
para gañar a batalla, neste caso, no asfalto
do Condado.

Xosé Ramón Lete Lasa

Secretario Xeral para o Deporte

No Condado, sempre con ilusión.

Un clásico dos
rallies de Galicia
Apaixonante e disputado, o Rally
Sur do Condado celebra os seus quince anos de traxectoria dedicada ás e aos
afeccionados do motor. Cun formato
atraente, este evento ocupa unha posición privilexiada, por méritos propios,
no calendario das competicións automobilísticas de Galicia.

Queremos tamén darlles os nosos
parabéns á Escudería Surco por ofrecernos este grande espectáculo do motor no
sur de Pontevedra e pola súa aposta por
esta proba ano tras ano.

Nesta edición o público asistente
volverá a g0zar da pericia das e dos pilotos que porán a proba a súa destreza

Carmela Silva Rego

Presidenta da Deputación de Pontevedra
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gran evento que ano a ano se consolida
na nosa Comarca, e que por catorce anos
consecutivos ten como epicentro Salvaterra de Miño, facendo que durante ese día
se acheguen milleiros de persoas a nosa
vila, unha forma máis de promocionar
e difundir a nosa gran riqueza cultural,
patrimonial e histórica.

Salvaterra de Miño é terra de
grandes deportistas e como non, terra
que vive dunha maneira moi intensa
e especial o mundo do motor, en gran
medida debido ao gran traballo que leva
realizando no noso municipio dende fai
anos a Escudería Surco, traballando dunha maneira incansable e intachable na
organización do Rally Sur do Condado.
É un auténtico pracer para min,
como Alcaldesa do Concello de Salvaterra de Miño, actuar de anfitrioa deste

Teño que felicitar á Directiva e a
todos os colaboradores de Escudería Surco que de forma desinteresada e co seu
bo facer conseguiron que o Rally Sur do
Condado sexa a día de hoxe uns dos mellores valorados polos pilotos e amantes
dos Rallyes.
Despídome dándovos as gracias
por deixarnos formar parte desta gran
proba e recordándovos que todos queremos desfrutar desta gran proba, polo
cal debemos actuar con moito sentido,
facendo sempre caso a organización, co
fin de desfrutar coas máximas garantías
deste gran Rally.
Un saúdo,

Marta Valcárcel Gómez

Alcaldesa do Concello de Salvaterra de Miño
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Un ano máis, Salceda de Caselas
ten o pracer de formar parte do trazado
do rally Sur do Condado. A XVI edición
desta proba, incluída do Campionato Galego de Rallies 2019, percorrerá case 300
quilómetros pola nosa comarca, dos que
8,74 serán en Salceda. Amais, a vila disporá dun parque de reagrupamento que
estará localizado na praza do Concello.
A nivel persoal, debo confesar que
é un auténtico pracer para mín poder
gozar desta proba, xa que podo dicir con
orgullo que son unha apaixonada dos rallyes. Esta afección vén, probablemente,
determinada no meu ADN, xa que son
de Soutelo, unha parroquia estreitamente
vencellada con algúns dos mellores treitos do mundo do rally.

Loli Castiñeira

Alcaldesa do Concello de Salceda de Caselas
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Como alcaldesa, quero agradecer
á organización o seu compromiso coa
vila e a deferencia de establecer un tramo que transcorra polo noso municipio.
Non quero olvidarme das decenas de
persoas voluntarias sen as que non sería
posible levar a cabo este evento,
especialmente dos membros de Protección Civil de Salceda que cada ano se
implican, de xeito totalmente desinteresado, coa causa.
E, por suposto, tampouco me gustaría deixar pasar a ocasión de convidarvos a vós, participantes, organización e
afeccionados do motor, a gozar durante
estes días da nosa Salceda. O patrimonio
histórico e cultural, os recursos turísticos
e paisaxísticos, a gastronomía e, sobretodo, as nosas xentes agárdanvos.
Por último, mais non por iso menos importante, prégovos ao público
asistente que cumprades e respectedes
estritamente as normas de seguridade establecidas pola organización da proba e
polos Corpos e Forzas de Seguridade do
Estado. Non hai rallye con éxito se non
podemos garantir a plena seguridade de
todas e todos.
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O rallye Sur do Condado
achéganos ao seu público ao que
convidamos a aproveitar a fin de semana
para coñecer tamén o noso patrimonio
cultural e medioambiental.
Agardamos que participantes e
visitantes desfruten dunhas xornadas de
deportividade e de lecer satisfactorias e
damos as grazas aos organizadores por
contar con Ponteareas e colocar na súa
folla de ruta o noso concello.

Prezados amigos, apaixoados do
motor e veciño e veciñas:

Sempre é positivo apoiar todas as
iniciativas que contribúan a promocionar
a nosa comarca e a ofrecrer á cidadanía
actividades para o seu tempo libre.

Un ano máis teño o pracer de
colaborar coa escudería Surco no
desenvolvemento dunha nova edición do
Rallye Sur do Condado.

Sen máis, deséxovos moito exito!

Nesta XVI edición volveremos
recibir cos brazos abertos a todos e todas
as seguidoras deste deporte de motor que
forma parte das probas do campionato
galego.

Xosé Represas Giráldez

Alcalde do Concello de Ponteareas

Puede visitar nuestras instalaciones
Carretera Valladares, 127
36315 Vigo
www.albaauto.es

661.228.761

No Condado, sempre con ilusión.

Surco
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cudería Surco, afeccionado ata a médula deste gran deporte e arbense de pro.
Dende estas liñas que me brindades, quero mostrar o meu agradecemento e recoñecemento ao seu labor e colaboración
nesta e noutras tantas actividades nas
que sempre participaba e nos contaxiaba
da súa alegría e optimismo.
Como alcalde desta vila, quero
tamén agradecer á Escudería Surco, a
confianza depositada neste Concello,
volvendo a outorgarnos a oportunidade
de difundir por Galicia e o veciño Portugal a nosa paisaxe, a hospitalidade das
nosas xentes, a atractiva oferta de deportes de aventura e a gastronomía singular
que tan ben interpretan os nosos afamados hostaleiros, regada, sempre, polos
marabillosos viños albariños e condados
que as nosas adegas elaboran coas excepcionais uvas que os viticultores arbenses
producen.

Como alcalde do Concello de
Arbo compráceme, dar a benvida á nosa
localidade aos participantes desta XVI
edición do Rally Sur do Condado, referencia do deporte do motor en Galicia,
que cada ano atrae a máis afeccionados e
que supón unha nova oportunidade para
sumar á emoción da competición o espectáculo destas fermosas terras.
Unha vez mais, teño que felicitar
á organización do evento polo brillante
traballo realizado, que este ano, seguro
foi máis duro, ao non poder contar coa
inestimable axuda do noso moi querido
veciño Ismael Gregorio, membro da Es-

Un saúdo cordial para tódolos
participantes e espectadores deste Rally, que espero desfruten, seguros e sen
riscos, desta paixón que tantos compartimos.

Horacio Gil Expóxito
Alcalde do Concello de Arbo
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Así pois como alcalde de Mondariz aproveito para darlle a benvida A
Mondariz a todolos participantes desta
proba deportiva e por suposto a todos
aqueles afeccionados e afeccionadas que
chegan a Mondariz para desfrutar deste
evento.
Desfrutémolo xuntos. Benvidas e
benvidos a Mondariz !!!
Mondariz non só é terra de auga,
Mondariz é tamén terra de afecionados
ó deporte de motor. A presenza do rally
Sur Do Condado nestas ribeiras do río
Tea é sempre un motivo de ledicia e unha
boa oportunidade para desfrutar deste
deporte e do espírito de acollida que teñen os veciños e veciñas desta localidade.
Para vivir e desfrutar da intensidade e da adrenalina destes momentos
é preciso rec oñecer e por en valor o intenso traballo organizativo realizado por
parte dos amigos da Escudería SURCO e
tamén de todas e cada unha das persoas
colaboradoras, sen as cales non sería posible realizar este evento.

Xosé Emilio Barros

Alcalde do Concello de Mondariz
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aos pilotos. Volta o estrondo dos motores
e a fileira de coches de colores aos pobos
do Condado e A Paradanta, e volta unha
vez mais para unirnos como terra de rallyes que sempre fomos. Douvos as grazas, a tódolos membros da organización,
á sangue nova da escudería SURCO, ó
equipo de voluntarios, xuíces e pilotos,
ós patrocinadores e a tódolos afeccionados que nos ides visitar neste día tan
especial para todos nos.
En Covelo, que tamén somos terra
de pilotos e afeccionados ao motor, sempre acollemos con ledicia e emoción a
presenza no noso pobo do Rally SURCO,
que ben seguro vai encher as nosas prazas e estradas de afeccionados ao deporte
do motor e á velocidade.

Invítovos a que aproveitedes o
paso por Covelo e as nosas parroquias
para apreciar as paisaxes da Serra do Suído e o Val do río Tea, desfrutar das praias
de Maceira e Barcia de Mera, apreciar as
fervenzas como a de Parrelos e degustar a
gastronomía dos bares e restaurantes que
ben seguro ofrecen o mellor para ese día.

Como o resto dos meus veciños,
eu tamén comparto a ledicia desta nova
edición do Rally e da presenza dos miles
de afeccionados que compartides as mesmas ilusións e acompañade e animades

En nome dos veciños e veciñas
deste humilde pobo douvos as grazas por
contar con nos novamente ó tempo que
vos invito a que volvades a Covelo, onde
sempre seredes ben acollidos.

Juan Pablo Castillo Amigo
Alcalde do Concello de Covelo

No Condado, sempre con ilusión.

vontades, acumulando na Escuderia Surco emoción e intelixencia contrastadas.
Queremos apoiar dende As Neves
ese caudal, esa potencia organizadora, e
prestarnos para que continúe a medrar.
Dámoslle a benvida ao noso Concello nun espacio aberto para a verificación, e na saída dun tramo de competición.
A celebración dunha proba deportiva ven sempre precedida dun gran traballo prestado por persoas que persiguen
o éxito, non só en termos de competición, senón, especialmente, a respecto da
sociedade que a disfruta.

Aceleramos.

O Rally Sur do Condado, nesta
XVI edición, é boa proba desta suma de

Xoxé Manuel Rodríguez Méndez
Alcalde do Concello de As Neves

Surco
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Entrevista con Jorge Ferreira Bouzó, un dos patrocinadores mais lonxevos con Electricidad Condado
e en manter unha organización moi
rigurosa nas zonas de colocación dos
espectadores.
3. Falando en si das carreiras, do 1 ao
10, ¿canto che gustan os rallies? ¿vas
con frecuencia a eventos de este estilo?
¿de onde che ven a afición polo deporte?

1. Como un dos sponsors mais
lonxevos da nosa historia, ¿Qué
valor ten para ti sumarse a éste
proxecto do rally Sur do Condado como empresa colaboradora?

O meu gusto polos rallies é de 10.
Respecto á frecuencia de asistencia os
mesmos, sería un 6, xa que por falta
de tempo non podo acudir tanto como
me gustaría. A miña afición xa ven
dende que era pequeno, xa que pola
miña parroquia pasaba un rally e xa
empezaba a gustarme ata que me fixen
afeccionado. Tamén en ocasións participei en rallies en modalidad histórica
de regularidade con un Seat 1430.
4. Falando sobre o noso rally; en mate-

debe estar concienciada e nunca poñer
en risco a súa vida.
5. E no eido de imaxe ¿gustache o
enfoque e o estilo, así como os soportes publicitarios que a organización ofrece, ou hai algo que se
nos escapa e que sería interesante?
No eido da imaxe paréceme que está
correcto. Suxeriría aumentar a presenza nos medios audiovisuais como a
televisión.
6. Este ano temos novidades chamativas nos treitos, contando con 2 bucles
en diferentes treitos como o de Salvaterra e Arbo ¿Qué opinas deste formato?
Paréceme boa idea cada ano cambiar
algúns dos percorridos.

Electricidad Condado é unha empresa que sempre colabora con proxectos
vinculados ó ámbito deportivo e cultural na contorna de Salvaterra, e para
nós é un orgullo formar parte deste
proxecto levado a cabo por Escudería
Surco.
2. Tras mais de 15 anos colaborando ca Escudería Surco, chega o
momento de saber qué pensan en
Electricidad Condado sobre o noso
traballo. ¿Cales son as cousas que
destacarías dos nosos eventos, e qué
cousas pensas que se deberían de
mellorar ou que están pendentes?
Baixo o meu punto de vista, o máis
destacable é a boa organización de
toda a xente que forma parte da escudería, e que cada ano vai sumando valor ó traballo realizado. Desta
forma, vai aumentando a categoría e
o nivel ano a ano. Como mellora, destacaría ter especial cuidado en manter
limpas as zonas por onde pasa o rally

sa competitiva e seria, ¿cales son os
valores que destacarías dela? ¿hai
algún proxecto novo que che gustaría poñer en marcha para crecer?
Somos unha empresa dedicada a instalacións eléctricas de baixa tensión.
O noso traballo implica tanto instalacións en vivendas, edificios, almacéns e
industriais como instalacións relacionadas con alumeados e iluminación.
Son exemplos diso, instalacións en
campos de fútbol, pavillóns, viais, prazas, etc. Traballamos para o sector público e privado, sendo un exemplo diso
a prestación dos nosos servizos para o
mantemento da iluminación pública
en varios municipios da nosa provincia. Contamos con servicios para ofrecer aos nosos clientes asesoramento
especializado, propostas innovadoras
e solucións integrais no ámbito da eficiencia enerxética, así como solucións
conxuntas no ámbito da iluminación.
Un proxecto que temos en marcha de
cara ao futuro trátase da inmersión no
ámbito da enerxía fotovoltaica para o
autoconsumo, xa que actualmente a
lexislación o permite e repercute positivamente cara o cidadán.
9. Finalmente darche as grazas polo
teu tempo, así como invitarte a dirixirte aos afeccionados e participantes para despedir a entrevista.

ria de seguridade, ¿pensas que o nivel
da Escudería Surco acada os estándares adecuados? ¿qué correxirías?
Penso que o nivel do rally cumpre
os estándares adecuados, pero todo
é mellorable. Sería moi importante
concienciar á xente que para correr
co coche sempre debe ser en lugares
habilitados para tal fin. Débese poñer
especial atención en materia de seguridade durante as carreiras e a xente

No Condado, sempre con ilusión.

7. Electricidad Condado acostuma a patrocinar o treito de Ponteareas, nesta ocasión pasaremos polo
percorrido de A Picaraña, ¿Gústache este treito? ¿E en comparación
co treito de Oliveira, cal prefires?
O treito da Picaraña é un tramo histórico de anos atrás, moi espectacular.
8. Volvendo á tua marca, sabemos que
Electricidad Condado é unha empre-

A mensaxe que lles transmitiría aos
afeccionados sería animalos a participar e disfrutar do encanto natural
que ofrece o entorno do noso concello.
Ademáis, invitalos a que visiten os distintos enclaves de interese, como pode
ser o Parque da Canuda, as termas,
a senda pola beira do Miño, o Museo
do Viño, e demáis encantos naturais e
turísticos que posicionan a Salvaterra
de Miño como un pobo atractivo para
visitar e acolledor.

Surco
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No Condado, sempre con ilusión.
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Entrevistamos a Rodrigo Tielas, Responsable de cronometraxe
mente encontrándome tanto en el control de entrada a las verificaciones como
en el control stop de los tramos, aparte de
encargarme de diversas tareas y de asegurarse que todo está perfecto antes del
rally. La parte organizativa que más me
gusta sin duda son los preparativos antes
de la carrera y ver como a medida que
pasan los meses, el rallye empieza a coger
forma y perfilarse, aparte obviamente del
propio día de la carrera.
3. O ano pasado a Escudería Surco introduciu unha novidade no campionato galego, en forma de treitos en bucle, a cal este ano se repite nun treito
dos clásicos e icónicos, o de Salvaterra.
¿Como valoras ésta nova modalidade?

algo no que crees que deberíase poñer mais empeño para que as carreiras
sexan mais apetecibles e recoñecidas?
En cuanto a seguridad creo que ahora
mismo hay un alto nivel de seguridad
en cada carrera, dado que la gente también cada día esta más concienciada de
colocarse en lugares seguros, aunque
aún queda mucho trabajo por hacer en
este ámbito. Con respecto a imagen y
publicidad, cada día los medios de comunicación se van haciendo mas eco de
cada carrera, ya bien con los tramos en
directo que está emitiendo este año la
TVG, como en periódicos, revistas digitales y redes sociales, lo que es muy bueno para la imagen de nuestro deporte.

1. En primeiro lugar, agradecemos o teu
tempo para atender a ésta entrevista,
posto que nestes intres te atoparas preparando moitas cousas do rally. ¿Poderíasnos poñer un pouco en situación e contarlle aos nosos lectores quen é Rodrigo
Tielas e como comezou nas carreiras?
Lo primero gracias por permitirme realizar esta entrevista. Pues mi afición por el
automovilismo y en especial por los rallys viene desde pequeño. Siempre sentí
mucha atracción por el mundillo pero
cuando realmente empezó mi pasión fue
cuando convencí a mi padre para que
me llevara a ver el Rally Rías Baixas del
2006. desde ese día no me pierdo una
carrera, y bueno desde hace ya 4 años
ejerciendo las labores de organización en
esta gran familia que es Escudería Surco.
2. Eres o responsable de cronometraxe do rally ¿En qué consiste o teu
traballo antes e durante o rally?¿Qué parte organizativa te gusta mais?
Pues mi trabajo durante el rally consiste
en las labores de cronometraje, normal-
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No necesariamente tiene que producirse
una pérdida de espectáculo en el campeonato. No olvidemos que seguirán montando motor de combustión con lo cual
el sonido de los coches no debería verse
afectado, que si que sería una cosa que
podría afectar al espectáculo. En cuanto
a un futuro eléctrico, creo que aún queda
bastante para poder llegar a verlo en los
rallies. Todavía tiene que mejorar mucho
la tecnología de las baterías y las autonomías, pero quién sabe. El tiempo dirá
hacia donde se encamina el campeonato.
8.¿Plantéxaste algún dia faer algunha carreira, sexa rally, rallymix ou montaña?
Ese es mi sueño y en ello llevo trabajando un tiempo, no sé cuando podré
salir a correr pero estoy seguro que no
será dentro de mucho tiempo. Pero
bueno aun queda mucho trabajo por
hacer ya que está todo muy verde aún.

Pues esta nueva modalidad me parece
todo un gran acierto ya que aparte de ser
entretenido para el espectador, dado que
pueden ver dos veces al mismo coche de
competición en la misma pasada, es una
medida que obviamente reduce costes y
se reduce el personal que hace falta para
llevar acabo el tramo, que en los tiempos
que corren es algo positivo. Cada día
cuesta mas encontrar gente que colabore.
4. Con respecto a medios e tecnoloxía,
¿cres que se está a facer suficiente para
manter un nivel alto de seguridade,
control, imaxe e espectáculo, ou hai

5. En canto a competición e ao
campionato, ¿qué medidas proporías para que houbese mais loita e
oportunidades para mais pilotos?
Creo que algo que daría un empuje al
campeonato seria la creación de una copa
monomarca dentro del campeonato gallego, que diera como premio el poder dar
el salto a correr una copa en el nacional
o en el recién creado super campeonato,
sería la manera de que jovenes pilotos tuvieran la posibilidad de ir avanzado en su
carrera deportiva, además de que mejoraría la competitividad y el espectáculo.
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6. Recentemente a FIA confirmou que
o futuro do mundial de rallies pasa
por introducir tecnoloxía híbrida, o
cal pode ser un tímido paso hacia o
eléctrico mais adiante. ¿Pensas que
iso vai supoñer unha perda de espectáculo na disciplina ou é totalmente
erróneo ese pensamento, e imperativamente necesario pasar ao eléctrico?

Placa rally

9.Para ir rematando, despedimos dandote as grazas polas túas palabras, e
deixamoste oportunidade para que te
dirixas a participantes e afeccionados,
ou para que te explayes como ti prefiras.
Querría dar las gracias a esta gran familia que es la Escuderia Surco por dejarme
formar parte de esto, y por último pedir
a todos los espectadores que se coloquen
en zonas habilitadas para el público, y
que hagan caso en todo momento de las
indicaciones de los comisarios para que
todos podamos disfrutar de un gran XVI
Rally Sur do Condado.
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1. Dende a N-120 no Km. 631,10
dirección Ourense, collemos a esquerda
en indicación COVELO 3,8. A 1 Km. collemos a esquerda hacia Valdomar 0,3/
Sta. Marina 2,5/ MONDARIZ. A 1,1 Km.
encontramos o treito.
2. Dende a N-120 hacia Ourense,
collemos cruce a esquerda no Km. 634,2
Km. en indicacións Meirol 1/ Queimadelos 2,5/ MONDARIZ 6. A 1,5 Km. collemos a dereita en indicación CABIRTALLO/ LOUGARES. A 2,8 Km. chegamos
o treito.
3. Dende a N-120 no Km. 631,10
dirección Ourense, collemos a esquerda
en indicación COVELO 3,8. A 500 m.
collemos a esquerda en indicación PIÑOI/ AS MEDELAS a 900 m. collemos
a esquerda en indicación LOUGARES/
MONDARIZ. Seguimos sempre pola estrada principal e a 2,80 Km. chegamos o
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treito.
4. Si collemos a estrada PO-254
Ponteareas – Mondariz o chegar o Km.
9,4 collemos no cruce a esquerda en indicación Moscoso 13. A 250 m. collemos
a dereita en sinal Avda. Grupo Escolar/
Plaza de Merouces/ Zona de Aparcamiento. A 150 m. no Stop collemos a segunda pista a esquerda. A 250 m. deixamos uns arbores a esquerda e un banco
de cemento a dereita e seguimos de frente a 700 m. collemos a dereita xusto antes
da Ponte Romana por unha pista empedrada. A 400 m. chegamos a un cruce
e collemos a esquerda, e a 50 m. temos
duas opcións.
1ª collemos a dereita e a 300 m. estamos no treito.
2ª collemos a esquerda a 800 m.
estamos no treito.
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y Buen P recio

Calidad, Servicio
desde 1976

etes
Bodas, Comuniones y Banqu

PASEO MATUTINO, Nº 9 - PONTEAREAS - Telf.: 986 907 059

N-120, Km. 637 - VILLASOBROSO - Telf.: 986 654 312 - 617 426 689

No Condado, sempre con ilusión.

o
Chiringu
do Val

Mondariz
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1- Dende a A-52 dirección Ourense, collemos a saída 294 que indica
PONTEAREAS/ SALVATERRA/ MONDARIZ, na PO-403 collemos á esquerda
dirección Salvaterra e a 2,60 en rotonda
collemos a cuarta saída. A 280 m. collemos a dereita e a 300 m. encontramos o
treito.
2- Dende a A-52 dirección Ourense, collemos a saída 291 que indica
PONTEAREAS / ARBO/ PORTUGAL/
AS NEVES, ó chegar a unha rotonda collemos a terceira saída dirección Ponteareas. A 900 m. en BAR YOEL collemos á
esquerda, seguindo esta estrada 1,90 Km.
estaremos no treito.
3- Saíndo de Salvaterra en rotonda grande debaixo da PO-510, collemos
a PO-403 dirección Ponteareas. A 250 m.
en rotonda seguimos de frente e a 2,45
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Km. en rotonda collemos a segunda saída, seguindo pola PO-403. A 500 m. collemos á dereita en sinal Fonte Arcade. A
470 m. collemos á dereita e xa a 80 m. en
cruce xiramos á esquerda, seguindo sempre de frente a 400 m. chegamos o treito.
4- Dende a A-52 dirección Ourense, collemos a saída 291 que indica PONTEAREAS / ARBO/ PORTUGAL/ AS
NEVES, ó chegar a unha rotonda collemos a segunda saída pola CP-9006 dirección As Neves. A 850 m. collemos a dereita en indicación de LEIRADO, a 550 m.
en cruce con indicación SALVATERRA 8
/ TUI 23 collemos a dereita pola PO-402.
A 1 Km. en rotonda collemos a segunda
saída e inmediatamente na segunda rotonda volvemos a coller a segunda saída,
sempre pola PO-402. A 1,25 m. (en Casa
Cultural Corzáns á esquerda), collemos á
dereita e a 200 m. atopamos o treito.
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1- No km. 9,7 da PO-510 dirección Salvaterra – Porriño collemos a saída que indica ALXEN / AREAS. A 50 m.
collemos a esquerda en indicador Salceda. A 900 m. en cruce collemos a dereita
e a 1 km. collemos a esquerda a 500 m.
estamos no treito.

indica PARDERRUBIAS/ SAN XURXO/
PICOÑA. No cruce collemos a dereita en
indicador PICOÑA/ SAN XURXO e a
700 no cruce collemos a dereita. A 1 Km.
collemos a esquerda en indicador Picoña
2/ Santa María 4 e a 2,6 Km. chegamos
o treito.

2- No km. 9,7 da PO-510 dirección Salvaterra – Porriño collemos a saída que indica ALXEN/ AREAS. A 50 m.
collemos a esquerda en indicador Salceda. A 900 m. en cruce collemos a dereita
e a 1 km. chegamos o cruce e seguimos
de frente. A 650 m. no cruce temos duas
opcións 1ª si collemos a esquerda a 100
m. estamos no treito 2ª si collemos a dereita a 1,5 Km. chegamos o treito.

4- No km. 5,5 da PO-510 dirección
Salvaterra – Porriño collemos a saída que
indica PARDERRUBIAS/ SAN XURXO/
PICOÑA. No cruce collemos a dereita en
indicador PICOÑA / SAN XURXO e a
700 no cruce collemos a dereita. A 1 Km.
collemos a esquerda en indicador Picoña 2/ Santa María 4 A 1,25 collemos a
esquerda por unha pista estreita xusto o
pasar un paso de peatóns e a 600 m. chegamos o treito.

3- No km. 5,5 da PO-510 dirección
Salvaterra – Porriño collemos a saída que
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COMITÉ ORGANIZADOR

Presidente
D. Manuel Carballo Logo

Vocais
D. Álvaro Fernández González.
D. Roberto González Gil.
D. Candido Carrera Estévez.
D. Sergio Fernandez Francisco.
D. Javier Carrera Estévez.
D. Vicente Gallego Suarez.
D. Ivan j. Roldan Carral.

Dª. Lorena González Outerelo.
D. Sergi Rodriguez Estévez.
D. Marcos Fontán Ojea.
D. Miguel Maneiro Álvarez.
D. Rodrigo Tielas Riveiro.
SECRETARIO
D. Bruno Trajano Rivera Pazos

OFICIAIS DA PROBA EN 2019:
Presidente da Escudería:
D. Manuel Carballo Logo
Comisarios Deportivos:
D. Álvaro Fernández González
Dª. Maite Vilanova López
D. Victoriano González Boullosa
Observador da FGA:
D. Santiago González Boullosa
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OBS‐0040‐GA
DC1ª‐0288‐GA

Comisarios Técnicos:
D. Miguel A. Pino González
D. Alberto Fernández Casal

JOC1ª‐ 1500‐GA
OC‐1499‐GA

Xefes de treito:
D. Sergio Fernandez Francisco
D. Vicente Gallego Suarez
D. Javier Blanco Garcia

JDA‐1809‐GA
JDA‐1808‐GA
JDA‐1895‐GA

Xefes de Seguridade vial treitos:
D. Sergi Rodriguez Estévez
D. Javier Carrera Estévez
D. Marcos Fontán Ojea

DC1ª‐1811‐GA
DC1ª‐1810‐GA
DC1ª‐1813‐GA

Equipos Cronometraxe:
D. Rodrigo Tielas Riveiro

JOB‐1806‐GA

Xefe Seguridade Vial:
D. Iván Álvarez Martínez

DC1ª‐1814‐GA

Director de Carreira na estrada:
D. Manuel Carballo Logo

DC1ª‐1812‐GA

Vehículo “00” (vasoira):
D. Iago Fernandez González

CD1ª‐0916‐GA

A paixón polo motor vívese aquí...
Porsche Surco

DC1ª‐1025‐GA
DC1ª‐1804‐GA
CD1ª‐0017‐GA

Director de Carreira:
D. Mateo Varela Fernández

Médicos da Proba:
Team Médical Galicia

XIV RALLYE SUR DO CONDADO

DC‐1812‐GA
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A CARAVANA DO RALLY SUR DO CONDADO
Ten en conta esta información para enterarte do que ocorre en cada momento.

MEGAFONÍA
Vehículo equipado con ponte
de luces xiratorias, conducido
polo responsable de protección
civil. Será o encargado de verificar o correcto peche dos camiños e estradas, así como
a ubicación dos voluntarios de protección civil en cada
treito. O seu paso efectúase 60 minutos antes do primeiro participante e marca o momento no que NINGÚN
vehículo pode circular polos treitos sen autorización.
OUVREURS
Vehículos utilizados polos equipos participantes para revisar o
estado dos treitos a poucos minutos de comezar o rallye. O
seu paso efectúase 55 minutos antes do primeiro participante.
XEFE DE SEGURIDADE DE TREITO
Vehículo equipado con ponte
de luces e sirena. Está comunicado por emisora con dirección
de carreira e cas emisoras do
seu treito. Será conducido polo xefe de seguridade do
treito, e é o encargado de verificar o cumprimento do
plan de seguridade, ademais de comprobar a correcta
colocación do público, e se fose necesario, recolocar ó
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mesmo para a correcta seguridade. O seu paso efectúase
40 minutos antes do participante número 1.
OBSERVADOR DA FGA
Vehículo da federación galega
(que pasará se o estima oportuno) 35 minutos antes do primeiro participante.
XEFE DE SEGURIDADE VIAL
Vehículo equipado con ponte
de luces, megafonía e sirena.
Tamén está comunicado con
dirección de carreira e cas emisoras dos treitos. Este coche é guiado polo xefe de seguridade do rallye e será o encargado de verificar o cumprimento do plan de seguridade, e comprobar a correcta
colocación do público e dos medios de comunicación,
deixando o treito en condicións de comezar a carreira
tras o seu paso. Este vehículo sairá ós treitos 30 min antes do participante número 1.
GARDA CIVIL DE TRÁFICO
O vehículo da garda civil de tráfico pasa 20 minutos antes do
primeiro participante, realizando funcións propias.
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DIRECTOR ADXUNTO EN ESTRADA
Antigamente coñecido como
“coche 0 (cero)”. Vehículo equipado con ponte de luces, megafonía, sirena e emisora. Será
conducido polo director adxunto para verificar por
última vez o estado do treito en todos os ámbitos e comunicarllo ó director de carreira dando o visto bo, se
procede, para a celebración do treito. O coñecido “coche
0” pasa 10 minutos antes do primeiro participante.
PARTICIPANTES DO RALLYE
O seguinte vehículo que o público verá a continuación, será
o participante número 1 e os
sucesivos. Son os verdadeiros
participantes da proba. Desfruta con responsabilidade.
VEHÍCULO VASOIRA “00”
Vehículo equipado con radio
comunicada con dirección de
carreira. Leva o control dos vehículos que abandonaron e os
que permanecen en carreira indicando a finalización
dos mesmos ó paso polos treitos. Ten especial coidado!!
Ata que vexas pasar a este vehículo, poden seguir pasando participantes en calquera momento. Lembra que ás
veces os participantes non veñen seguidos.
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SEGURIDADE

Se hai seguridade, todos gañamos.
Recorda que un rallye, máis alá dunha festa do motor, é unha competición
de vehículos. Os pilotos teñen a estrada
pechada para eles, e dentro do habitáculo
todo pasa moi depresa, así que procura
situarte en lugares seguros, os pilotos
non poden estar pendentes de esquivar
ós afeccionados.
Cando un vehículo sofre unha saída
de pista, presta atención, non vaias socorrer a toda presa, pode que detrás veña o
seguinte participante. Antes de socorrer
a un coche accidentado, observa e escoita e sobre todo mantén aos nenos lonxe
desas situacións, eles descoñecen o perigo, non arrisques a túa vida, pero moito
menos arriscar a dun neno.
Un rallye seguro suporá a continuidade da proba en vindeiros anos, así que
respeta o traballo da organización.
Respeta ós comisarios de seguridade,
son persoas coma ti, merecen un respeto
e pensa que están a facer unha labor de
forma voluntaria para axudar á celebración do rallye

Os coches de correr non
sempre pasan de minuto en
minuto, antes de cruzar a estrada asegúrate de que non
vén ningún coche.
Respeta ós comisarios e
as sinais da organización. As
cintas NON son unha barreira protectora.
Transportar sillas, neveiras
e outros obxectos é mais perigoso do que cres. Antes de
cruzar a estrada cargado ten
moito coidado, atende!
Mantente lonxe da pista, e
ten especial coidado con animais e nenos, eles non coñecen o perigo!
Non fagas máis ruido do
necesario, o rallye é posible
grázas ós veciños, non os molestes.

Non intentes NUNCA
imitar nin emular ós pilotos
do rallye, eles teñen a estrada
pechada e teñen moitos coñecementos.
As reaccións dun coche de
carreiras son impredecibles.
Ten moito coidado e anticípate a eles. Nunca está de máis
ter precaución.

O monte estaba limpo cando chegaches ó rallye,
o monte é natureza, e o entorno é dos veciños, por
favor, non tiredes lixo nas cunetas nin no monte nin
na estrada, na mesma bolsa na que traedes as bebidas
e os bocadillos podedes levar tamén os residuos que
xenerades, agradecémosvos que deixedes o entorno
limpo.

Os exteriores das curvas son perigosos, recorda que a forza centrífuga empuxa ós coches a saírse da pista cando
toman unha curva, e sempre os empuxa
cara o exterior.
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Nunca lle deas as costas ós
coches de correr, non sabes
cando un piloto pode cometer un erro.

Procura aparcar sempre ben, dende a Escudería,
pedímosvos por favor que sempre estacionedes os
vosos coches do mesmo lado da estrada, e NUNCA
a ambos lados, xa que se hai calquera complicación e
hubese que evacuar a alguén ou sacar unha ambulancia por un acceso do treito, con coches aparcados a
ambos lados sería imposible. Trata sempre de deixar
espazo para pasar vehículos de emerxencia!!!!!

Existen lugares onde ver o rallye pode
ser moi perigoso. En lugares tales como
os cruces evita colocarte enfronte á freada dos coches, os pilotos non sempre
calculan ben e poden frear demasiado
tarde.

GALEGO DE RALLIE
ONATO
S 20

Busca sitios seguros para
ver o rallye e axuda ós demais
a atopalos, non todo o mundo
sabe onde colocarse. Fai caso
ós comisarios!

Por favor, sé respetuoso cos comisarios, bandeiras e
cronometradores, eles son persoas coma ti, e están a
facer unha importante labor no rallye. Sen eles isto
non sería posible.

Os coches de correr van máis rapido do que crees, por iso evita situarte á
mesma altura que a pista, e moito menos,
por debaixo do nivel da estrada. É moi
perigoso!!
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Non te excedas co alcohol.
É PERIGOSO! e ademais evitarás levar multas dos axentes.
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Entrevistamos a Luz Fernández, de Peugeot Mingos Salvaterra.
sexta edición do rally, que non é facil.

tándares adecuados? ¿qué correxirías?

3. Falando en si das carreiras, ¿gústache o feito de que haxa un rally na
nosa comarca? ¿ou pensas que igual
outra modalidade do automobilismo
sería mais interesante (sexan slalom,
rallymix, montaña, ou calquera outra)?

Esta pregunta trata un tema peliagudo
tendo en conta os acontecementos que
por desgracia acaban sucedendo nestas
competicións. A seguridade non sei ata
qué punto sería mellorable, xa que é un
tema que non me compete ao 100%, e
falando dende o descoñecemento creo
que a que hai ata o momento é adecuada por parte da organización; si ben é
certo, que ó mellor sería positivo para a

Come experta e apaixoada do sector,
obviamente encántame que se celebre
un rally na comarca, tanto a nivel pe1. Un ano máis, Peugeot Mingos encabeza o cartel da nosa proba, ¿Qué
valor ten para ti formar parte deste proxecto do rally Sur do Condado como empresa colaboradora?
Para min e o equipo de Peugeot Mingos é un orgullo seguir formando parte
deste proxecto durante tantos anos; isto
é un sinal de que por todas as partes hai
boa comunicación e estanse a facer as
cousas ben.

Bueno como todo en esta vida sempre
se pode mellorar, pero o feito de ter
ambición e estar interesado por ir correxindo os defectos ano tras ano é un
indicativo da calidade que ten unha organizacion.
Respecto a vos, os organizadores, que
sodes quenes facedes isto posible con
horas e horas de dedicación, creo que
os resultados vense reflexados na participación da xente, a impecabilidade
na organización do evento e que xa se
consiga celebrar este ano a décimo-

6. Este ano contamos con 2 bucles
en diferentes treitos como o de Salvaterra e Arbo ¿Qué opinas deste
formato? ¿cal foi a túa primeira impresión cando soubeches que iamos
introducir este novo estilo de treito?
Este formato me parece realmente moi
atractivo. Se concentra muita xente e
nunha misma zona, o espectáculo está
grantido, todas as grandes probas, ou
eso creo, teñen un bucle así. O meu parecer este ano o de Marqués de Vizhoja
vai ser o mais bonito, ademais de coñecer a bodega e ser un sitio moi expectacular, ver pasar o rally por dentro será
moi parecido ao rally de Alemania.
7. De todos os treitos que hai este ano,
e os de anos anteriores, ¿hai algún que
che guste en especial ou que botes de
menos (en caso de ser treito antigo)?

O rally Sur do Condado e un proxecto
que xa forma parte da nosa axenda e a
programación anual.
2. Tamén nos gustaría saber qué
pensan en Mingos sobre o noso traballo. ¿Poderíasnos indicar en qué
destacamos e en qué fallamos?

ca para manexar estes aspectos, e iso é
mui de valorar.

O treito que mais me gusta é o de Salvaterra por ser o da casa, pero ademais é
rápido e divertido.
soal como comercial.
Si ben é certo, que todo o que se poida
facer a maiores será estupendo e ben
recibido por todos os sectores implicados.
Talleres Mingos é consciente do que
supón facer que este tipo de eventos se
leven a cabo, e ademais colabora con
outras muitas mais actividades, polo
que si viñesen outras competicións de
outras modalidades seguiríamos participando como ata o dia de hoxe.
4. Falando sobre o noso rally; en materia de seguridade, ¿pensas que o
nivel da Escudería Surco acada os es-

No Condado, sempre con ilusión.

xestión destes aspectos contar con máis
corpos profesionais.
5. E no eido de imaxe ¿gustache o
enfoque e o estilo, así como os soportes publicitarios que a organización ofrece, ou hai algo que se
nos escapa e que sería interesante?
Para contestar esta pregunta estou na
misma situación que na anterior, o meu
descoñecemento nos aspectos publicitarios non me permite ser o suficiente
crítica cos medios publicitarios que
usades actualmente; pero se cabe, independentemente de que a publicidade
sexa a mellor, é destacable a colaboración que tedes cas empresas da comar-

8. Finalmente gustaríanos darche as
grazas polo teu tempo, así como invitarte a dirixirte aos afeccionados e participantes para despedir ésta entrevista.
Dende todo o equipo desexámosvos
toda a sorte do mundo para esta e
próximas edicións e, ao ser posible, que
podamos seguir da man en facer posible proxectos coma este na comarca.
Gracias á organización polo traballo,
por contar unha vez máis con nos, que
xa non son poucas edicións. e a todos
aqueles que asisten, participan e disfrutan da comarca e do comercio de
Salvaterra.

Surco

38
Xoves 11 de Xullo de 2019

MPI
CA

GALEGO DE RALLIE
ONATO
S 20

17

7-8-9
XULLO

XIV RALLYE SUR DO CONDADO
Gran Premio Concello de Salvaterra de Miño

A paixón polo motor vívese aquí...
Porsche Surco

Placa rally

39
Xoves 11 de Xullo de 2019

No Condado, sempre con ilusión.
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