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Falamos de 120 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.

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 8, 9 e 10 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.

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.
Son os portugueses un pobo amigo e irmán que xa nos anos centrais do
século XVIII 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 8, 9 e 10 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

Vive a paixón do motor con Surco!

Mans no volante, cinto de seguridade posto, retrovisor no seu punto... e
pisar o pedal do acelerador. Chega o momento no que os motores volvan a ruxir
nesta XVIII edición do Rally Sur do Condado e que coches e pilotos percorran as
estradas de Salvaterra de Miño. Levamos
dous anos duros pero estamos saíndo do
túnel e na segunda fin de semana de xullo xa poderemos desfrutar desta proba
despois da suspensión do pasado ano,
unha decisión que non foi doada pero
que tomouse polo ben de todas e de todos e por iso, dende estas liñas, quero
agradecer este xesto de responsabilidade
e de antepoñer a seguridade das persoas.

Carmela Silva Rego

O Rally Sur do Condado ten algo
que o fai único: en cada curva, en cada
quilómetro, amósanse parte dos innumerables encantos do concello de Salvaterra
e da nosa provincia. Que a proba transcorra por un lugar tan especial coma
este fai que moitas persoas se acheguen
dende distintos lugares e aproveiten a
súa estancia para coñecer recunchos do
noso territorio, desfrutando de todo o
que ofrecemos e gardando instantáneas
inesquecibles na súa memoria.
O asfalto de Salvaterra de Miño está
desexoso de que os pneumáticos volvan
a rodar e de sentir o alento da afección
que se concentrará ao longo do percorrido para desfrutar da que, sen dúbida, é
unha das grandes probas na nosa provincia. Dende aquí aproveito para desexar
sorte a todas as persoas que compiten no
circuíto e darlle os meus parabéns á Escudaría Surco, que fai posible que o Rally
Sur do Condado se leve a cabo.

Presidenta da Deputación de Pontevedra

Surco
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Para min como Alcaldesa é un
orgullo ser a anfitrioa deste gran evento
que ano tras ano se consolida na nosa
Comarca, e que por dezaseis anos consecutivos ten como epicentro Salvaterra,
logrando que durante ese día se acheguen milleiros de persoas á nosa Vila. É,
sen dúbida, un dos referentes deportivos
que poñen en valor a nosa gran riqueza
cultural, patrimonial e histórica.

Como ben sabedes, Salvaterra de
Miño é un Concello cun arraigo cada vez
máis latente cara o mundo do motor, especialmente co Rallye Sur do Condado.
Se ben é certo que Salvaterra é terra de grandes deportistas, tamén o é que
o mundo das catro rodas se vive dun xeito moi especial e intensa, en gran medida
debido ao enorme esforzo que leva facendo dende fai anos a Escudería Surco,
traballando dunha maneira inesgotable e
impecable na organización do Rallye.

Como non pode ser doutro xeito,
teño que transmitir os meus parabéns á
directiva e a todos os colaboradores de
Escudería Surco, que cunha labor altruista e desinteresada e co seu bo facer
lograron que o Rallye sexa a día de hoxe
un dos mellores valorados polos pilotos e
amantes do motor.

O concello de Salceda de Caselas acollerá esta fin de semana a XVIII edición do Rallye Sur do Condado.
Esta edición volve a ser puntuable para
o Campionato Galego de Rallyes 2022,
percorrerá a nosa comarca, e Salceda en
concreto, cun tramo de 8,9 km de lonxitude.

Despídome non sin antes darvos
as gracias por permitirnos formar parte
desta gran proba e lembrándovos que
todos desexamos desfrutar desta magnífica proba, polo que debemos actuar con
moito sentido e respetando sempre as
indicacións da organización.

O noso concello viviu e vive sempre con paixón o deporte do motor e nesta edición, de volta á normalidade, queremos seguir a facelo do mesmo xeito.
Estou segura que Salceda volverá a estar
ateigada de afeccionadas e afeccionados
para gozar deste evento deportivo.

Alcaldesa do Concello de Salvaterra de Miño
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Arredor destas probas xérase riqueza para a economía local, impulsan e
favorecen as actividades económicas do
sector hostaleiro e do comercio de Salceda, polo que quero convidarvos a coñecer
e desfrutar da nosa actividade comercial.
Esta é ademais, unha oportunidade única para amosar todo o atractivo
dun concello que aposta polo turismo de
natureza, que ofrece o mellor que ten á
súa veciñanza e ás persoas que o visitan.
Confiamos en que todas e todos poidamos gozar nas estradas de Salceda este
8, 9 e 10 de xullo dun gran espectáculo,
dunha gran competición.

Como Alcaldesa quero agradecer

Marta Valcárcel Gómez
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á organización do Rally o seu compromiso coa nosa vila e a todas as persoas
voluntarias que cada ano se implican
desinteresadamente na seguridade deste evento. Salceda recibirá de novo con
emoción a todas as persoas que viaxan
con esta competición como son os pilotos, mecánicos/as e a afección que os
acompaña.

Verónica Tourón

Alcaldesa do Concello de Salceda de Caselas
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que estamos pondo en valor nos últimos
anos, así como das contornas naturais e
patrimoniais incomparables que ofrece
este espazo e, en xeral, a nosa vila. Coa
combinación destes dous baluartes
ponteareáns, deporte e medio natural,
temos os alicerces para desfrutar dunha
xornada fantástica.

É a segunda vez que teño o
pracer de dirixirme a todas e todos vós
como alcaldesa de Ponteareas. Fágoo
coa responsabilidade de continuar o
legado do compañeiro Xosé Represas,
que sempre amosou o seu apoio e o do
noso goberno ao deporte do motor e ao
Rally Sur do Condado en concreto. E así
seguirá sendo.
Un ano máis, Ponteareas será
escenario deste evento, que ademais
de permitirnos gozar do seu nivel
deportivo e da súa espectacularidade, vai
permitirnos gozar do Monte da Picaraña,

Non quixera deixar de agradecer á
Escudería Surco por contar un ano máis
con Ponteareas. Pero sobre todo, ante as
dificultades propias das circunstancias
actuais, quero agradecer o seu esforzo e
o seu traballo para sacar adiante un ano
máis esta proba, así como o de todas as
voluntarias e voluntarios que contribúen
a que sexa un éxito ano tras ano. É por iso
que, como espectadores e espectadoras,
debemos respectar todo o seu traballo
e valoralo gozando do evento dende
a responsabilidade e a prudencia, sen
pór en risco a seguridade nin o medio
ambiente.

É para min unha verdadeira
honra como alcaldesa de Mos, ter a
oportunidade de saudar a través destas
liñas á organización e participantes do
XVIII Rallye Sur do Condado, así como
a todos os amantes e afeccionados aos
rallyes que se achegarán a gozar desta
décimo oitava edición.
O Rallye Sur do Condado é unha
das probas de automobilismo máis
importantes de Galicia, que este ano, e
por segunda vez consecutiva, pasa por
Mos no seu percorrido.
Vivide este rally con emoción e
Aproveito
para
dedicarlle
volvede visitar a nosa vila para coñecer unhas merecidísimas palabras de
todos os seus encantos. Agardámosvos! agradecemento á organización deste
evento deportivo, a cargo da Escudería

Cristina Fernñandez Davila
Alcaldesa do Concello de Ponteareas

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

661.228.761

Vive a paixón do motor con Surco!

Nidia Arévalo

Surco. E darlle as grazas tamén aos
centos de pilotos que participan neste
rallye referente na nosa Comunidade
Autónoma.
Síntome profundamente orgullosa
de que este ano, de novo, Mos sexa, grazas
ao Rallye Sur do Condado, protagonista
unha vez máis do deporte sobre rodas,
e dunha das grandes competicións do
mundo do motor.
Mos forma parte do mellor rallye
do campionato cun tramo moi especial
no que a afección poderá gozar do
potencial histórico, natural, cultural e
deportivo da carreira no seu percorrido
pola nosa localidade. Ademais o tramo
mosense deste ano inclúe unha singular
novidade: a Copa SOMOSMOS.
Sen máis, remato xa reiterando o
meu agradecemento á Escudería Surco,
tanto pola súa histórica traxectoria como
por esta gran proba. É unha honra para
Mos e para min poder formar parte na
presente edición, tras estar taménna
anterior, proba de que o resultado foi
máis que positivo. Grazas de corazón!

Alcaldesa do Concello de MOS

Surco
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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 XVIII
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.

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

das esencias da comarca de O Condado.
Todo un acontecemento que ano tras ano
podemos desfrutar grazas, como sempre,
a un grupo de persoas que “ obran” a milagre de dar forma a todo un espectáculo
para goce de todas e todos.

Fieis á cita, cal as estacións aos ciclos da natureza, o Rally Sur Condado
achégase un ano máis as estradas da comarca.
Os primeiros calores do verán espertan os sentidos e destapan as
sensacións do que esta por vir, a medida que vai crecendo a expectación
coa proximidade dos días de carreira.

Unha vez mais, teño que felicitar
á organización do evento polo brillante
traballo realizado.

E con todo os tempos son chegados. Xa arrecende a gasolina, xa se escoitan os motores, xa se vive o colorido dun
evento deportivo enraizado nas máis fon-

Horacio Gil Expóxito

Xosé Emilio Barros

Alcalde do Concello de Arbo
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Os máis sinceros agradecementos a toda a familia da escudería SURCO por ser quen de afrontar o inxente
traballo de facer posible este proxecto
deportivo e de facelo ademais co máximo nivel de calidade, situando este
rally entre mellores da súa categoría.
Dende Mondariz acollemos este
evento, dándovos a benvida, abrindo as
portas da localidade de par en par e desexando que afeccionados e participantes
vivan con paixón e intensidade esta nova
edición no XVIII Rally Sur do Condado.
Longa vida ao Sur Condado !!!

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

986 659 354 - 621 339 198
C/Rosalía de Castro 70 - Salvaterra de Miño

Vive a paixón do motor con Surco!

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
XVIII edición, é boa proba desta suma de

Xoxé Manuel Rodríguez Méndez
Alcalde do Concello de As Neves

Surco
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Éste ano 2022 poderemos desfrutar un café mentres agardamos para recoller o roadbook e o GPS
de recoñecementos no café Xirope, situado na praza do paseo Matutino de Ponteareas
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José Antonio Abril

“A xente da organización do Rallye Sur do Condado merece a nosa fidelidade”

que xeito desfruta do Sur do Condado eses
días?
R. Si, son afeccionado e participo de xeito colectivo cos meus amigos. Vivimos
as presentacións dos coches e quedamos
para comer e ir xuntos aos puntos dos
tramos que máis nos gustan.
4. Cal é o seu punto favorito?
R. Sen dúbida, o Monte Castelo (Pesqueiras) é un dos sitios máis atractivos
para ver o Rallye.
5. Atrévese a dicir un posible vencedor da

eles. O outro día viñeron a pedir axuda e lla demos no momento. Considero
que somos fieis colaboradores do rallye
e imos ser sempre, porque a xente que o
realizar son uns grandes traballadores e
o merecen.
7. Xa con referencia ao evento en si, que
opinión ten vostede? Cree que hai algo que
mellorar?
R. Na nosa parte de publicidade, podemos dicir que sempre hai cousas que mellorar. Pero tamén haique entender que,
dentro do que realmente se pode facer, as
empresas son moi cautas á hora de dar

equipo de traballo de 12 grandes profesionais, sempre tivemos claro que a nosa
filosofía sería a capacidade de reacción.
Ao igual que é bo que un coche de rallye
pase de 0 a 100 en poucos segundos, nós
temos esa capacidade tamén. Se unha
empresa nos pide realizar, por exemplo,
2.500 revistas en moi pouco tempo, sempre tentamos solucionar o problema. Somos unha empresa pequena, pero temos
unha gran capacidade de reacción ante
iso.
9. Xa para rematar, algunhas verbas que
lle queira dedicar ao público ou á organización?

A empresa Abril Publicidade foi fundada en 1994 por José Antonio Abril.
Desde que a primeira edición do Rallye
Sur do Condado se realizou contamos
coa súa colaboración.
1. Porque deciden prestar a súa axuda
para que se poida organizar o rallye?
R. Creemos en este evento e o aplaudimos e fomentamos desde sempre. Penso
que proxectos coma este non só é bo para
o deporte, senón tamén para a localidade
e o pequeno comercio.
2. Sobre ese tema ía a seguinte pregunta.
Un evento local, un apoio local, pero unha
repercusión comarcal e autonómica.

edición deste ano?

R. Xusto. A parte económica no noso
caso non é a máis importante, xa que nós
participamos neste evento como provedores de materiais igual que outras empresas coma a nosa. Pero sobre todo o
que nos aporta a todos é o movemento
de xente que hai eses días e a promoción
xa non só do pequeno comercio senón
dos concellos nos que transcorre tamén.

R. Pois non sei se participa este ano ou
no, pero como non son obxectivo e tiro
pola xente da casa, oxalá o vencedor sexa
Manuel Fernández, que xa gañou algún
rally. Aínda que Meira vai forte este ano.

3. É vostede afeccionado aos rallyes? De

R. Sobre todo a fidelidade que temos con
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6. De cara xa á unión que ten Abril Publicidade co Rallye Sur do Condado, que destacaría vostede desta alianza?

diñeiro. Unha cousa choca contra outra.
Nós podemos ter unha idea de como
levar o patrocinio, pero despois tes que
atopar que as empresas che dean o diñeiro. Non é sinxelo.
8. Antes destacaba a fidelidade dentro da
unión de Abril Publicidade e o Rally Sur
do Condado, pero que outros valores destacaría da súa empresa?
R. Desde que xurdiu o noso proxecto, hai
case 30 anos, e que agora conforma un

R. Para a organización diría que siga con
ese agarimo que lle da ao evento, porque
se nota. Esas ganas de querer facelo ben,
que é algo que diferencia dos demais.
Ademais, algo moi característico da
organización é que o factor humano é
impresionante. Mover, organizar e coordinar deste xeito a tanta xente é moi destacable. Seguide así.
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Camiño da Abilleira mail: contrucciones@jaimeloureiro.es
n. 15 - Guizán - MOS

web: www.jaimeloureiro.es
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José Manuel Yáñez

“O rally é un evento fundamental para que a xente volva á nosa zona.”

R. Si, meu pai e moi afeccionado ós rallys
e foi quen me meteu isto no corpo.
Costaríame decidir o meu treito favorito,
xa que todos teñen zonas distintas interesantes, eu recomendo para os primeiros,
buscar zonas rápidas xa que é onde se
aprecia o potencial destes coches.
O top 3 gustaríame que fose: Jorge Pérez,
Alberto Meira e Victor Senra.
4. Que lle parece o Rallye a nivel organizativo e de patrocinio? Pensa que deberíamos mellor algo?

1. Sermiño é un dos patrocinadores
máis antigos do Rally Sur do Condado.
En qué momento a empresa salvaterrense decide formar parte deste evento
e porque?
R. Xa fai uns anos, o tempo pasa rápido
dende o 2007! Decidimos formar parte
deste evento porque gústanos o mundo
dos rallys e porque hai que apoiar a Escudería neste traballo que trae ano tras ano
o rallye a Salvaterra.
2. Empresa local e evento local. Que valor turístico e promocional supón para
vostedes esta alianza co Rallye Sur do
Condado?
R. Creo que calquera evento que se faga
na zona é importante. Xa sexa para dar
a coñecer un negocio hasta un camiño
para facer sendeirismo é fundamental
para que a xente veña e volva.

R. Paréceme que se está facendo un moi
bo rallye. Hai moito traballo detrás das
persoas que organizan e colaboran.
Mellorar sempre se pode, pero as recomendacións é mellor que as faga alguén
que coñeza mais este mundo desde o interior, por exemplo os pilotos.
5. Con respecto a Sermiño, que valores
destacaría da súa empresa?
R. Sermiño é unha empresa familiar con
40 anos na cal os nosos valores son as ganas de facelo ben, dar confianza a xente,
ferramenta e formación para o dia a día.
6. Algunhas palabras que lle queira dedicar á organización ou ao público do
rallye?
R. Á organización seguir así de traballadores para sacar o rallye adiante, e o
público que desfrute, pero con coidado
cás zonas perigosas e respecto ós colaboradores do rally.

3. Sabemos que o seu pai é afeccionado
ao rallye e o desfruta cada ano. A vostede tamén lle gusta? Cal é o seu treito
ou zona favorita? Atrévese a darnos un
posible gañador ou un top 3 ?
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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.

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.

Nunca lle deas as costas ós
coches de correr, non sabes
cando un piloto pode cometer un erro.
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.

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.

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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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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Eliot Gómez e Uxía Carrera

Coa maioría de idade case recén estreada, os salvaterrentes Eliot Gómez
e Urxía Carballo presentaron a semana
pasada o coche co que debutarán no
Rallye Sur do Condado como equipo
nunha competición real de motor. O
ano pasado estreábanse como copilotos
por separado, mais desta volta, conseguiron levar o seu proxecto virtual á
realidade.
1. Como xurde esta aventura motorística?
Uxía Carballo (U. C.) : Todo comeza na
Escuderia Surco, que é onde nos coñecemos pola nosa familia.
Eliot Gómez (E. G.) : Os campionatos
virtuais foi onde empezamos a facer
equipa, Uxía de copilota e eu pilotando,
cada vez mellorando un pouco máis co
pensamento fixado en poder chegar a ser
copilotos dalgún equipo no futuro.
2. Ese futuro chegou o ano pasado,
onde debutáchedes como copilotos por
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Xóvenes talentos ao volante. Do virtual ao real.

separado neste mesmo rallye. Como foi
á experiencia?

puido, xa que no primeiro tramo, saímos
coa libreta na segunda páxina das indicacións entón iso fixo que comezásemos un
pouco perdidos.

haber rodado antes.

5. A pasada semana presentáchedes o
voso coche en Lira (Salvaterra), un Toyota Aygo. Como vos sentides de preparados para o rallye?

E.G: Eu teñoo bastante claro. Victor Senra, Alberto Meira e Jorge Pérez
U.C : O mesmo penso eu. Senra, Meira
e Pérez.

E.G. : Penso que o temos ben preparado,
hai moita confianza entre nós porque xa
sabemos como traballamos. Os nervios,
polo de agora, non hai, porque vou a
tentar pasalo ben, mais todo depende do
modo no que estea a miña mente ese día.

8. Xa por último, algunhas verbas que
queirades engadir.

U.C. : Os dous anos que temos de experiencia que temos fan que non esteamos
nerviosos, pero si atentos ao que poida
pasar xa que é a primeira vez xuntos en
real.

7. Dádenos entón a vosa “porra” dos
tres primeiros.

E.G. : Agradecer enormemente aos meus
familiares que me apoiaron e me axudaron, sobre todo co tema das rifas e aos
patrocinadores, por darnos esa confianza. Apoiar a alguén que xa ten un pasado é sinxelo, pero delegar esa confianza
nuns debutantes coma nós é de agradecer moito.

E.G. : Foi case sen previo aviso, xa que
enterámosnos da oportunidade un mes
antes da proba. Pero foi moi divertido, xa
que, a pesar de que era todo moito máis
rápido e intenso, semellábase moito ao
mundo virtual.
3. Xa estreados no mundo real e coa
experiencia real. En que momento vos
decidides á crear o voso equipo para
competir xuntos no rallye?
U. C. : Veu todo bastante rodado polo
ben que considerábamos que nos ía no
mundo virtual e despois de experimentalo na vida real.
4. Algunha anécdota que nos poidades
contar destes dous anos de preparación?
E.G. : No primeiro rallye virtual que
competimos lembro que nos preparáramos moitísimo, pero íamos tremendamente nerviosos e iso foi o que nos

6. Atrevédesvos a dicir algún posto no
que vos gustaría quedar?
E.G.: Nah! Saímos a pasalo ben e a ver
que pasa.

U.C. : Agradecer a toda a miña familia
por apoiarme dende sempre, tamen a
Cándido por toda a axuda que nos da e a
toda a nosa Escudería Surco.

U.C : Non sabría decir unha posición xa
que salimos nunha copa pero debutamos
e non sabría decir... é moi complexo sin
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