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O
Equipo PND pre-
sentouse en socie-
dade no centro
comercial Área
Central o día ante-

rior ó Rali de Noia, segunda
proba do Campionato Galego
de Ralis. O seu piloto Luís
Penido, actual campión galego
de ralis do grupo N, manifestou
que estaba “moi satisfeito coas
melloras realizadas ó seu auto-
móbil”, un Mitsubishi Lancer
Evo VI. A persoa que terá a res-
ponsabilidade de ocupa-lo
asento dereito será Eladio
Ronquete.

O Equipo PND contará está
temporada co patrocinio do
Grupo Noya, ademais dos xa
coñecidos de Otero Caritón,
Rede Star, Gecor, Cafés
Bogani, Hotel-Restaurante
Balboa e Gradiideas.

Xacobeo Motor presentou 
o novo Hyundai

O
Santiago automobi-
lístico “está que se
sae” imos a evento
por quincena.
Precisamente un

destes actos foi a presentación
do novo Hyundai Santa Fe no
concesionario oficial da marca
en Compostela, Xacobeo Motor.
Un acto exquisito que requiriu o
esforzo e a dedicación do direc-
tor-xerente do concesionario,
Claudio Fuciños, que contou
coa inestimable axuda de dous
dos seus máis estreitos colabora-
dores, Inés e Tito.

Cunha coidada posta en esce-
na, este novo todoterreo facía a
súa primeira aparición en públi-

co. Ademais dunha estética total-
mente nova e máis atractiva o
Santa Fe presenta agora acaba-
dos máis completos có seu ante-
cesor.

Pioneiro de toda unha saga, o
Santa Fe contou cun significado
especial para Hyundai dende o
seu lanzamento no Salón de
Detroit de 1999. Tratábase do
primeiro SUV da compañía, e
nel estaban postas parte das
expectativas de futuro da marca.
Hyundai, atendendo ás cifras de
vendas mundiais, acertou. Agora
con este relevo xeracional do
modelo Santa Fe a marca pensa
continuar polo mesmo camiño
de vendas.

Presentación do Equipo



EDITORIAL
a b r i l  2 0 0 6

3

Editor: Sprint Motor
Director: Xurxo Sobrino Morán

Redactores e Colaboradores:
Miguel Cumbraos, Ramón Novo, Juan P. Nartallo,

Sevi Martínez, César Raña, Edu Lavandeira, 
Félix Doce, Fernando Cuadrado, Xabier Vilariño,

Ray Mosquera e Rodrigo Medina.

Deseño e maquetación: AURADISEÑO
auradiseno@wanadoo.es

SPRINT MOTOR: Urb. San Sadurniño • Rúa B, nº 21
Tfno. e Fax 981 801 458 •

redaccion@sprintmotor.com
www.sprintmotor.com

IMPRIME: Gráficas La Capital  
Depósito Legal: C–138/97

Gran variedad en Desayunos
y Platos Combinados

Montero Ríos, 39 • SANTIAGO
Teléfono 981 593 636

Cafetería

¡Tenemos el bocadillo
que más te gusta!

Rosalía de Castro, 23 - Esq. Montero Ríos
Teléfono 981 590 538

Bocadillos

Sandwichs

Hamburguesas

y Pollos Asados

NEUMÁTICOS PERNAS: Milladoiro. Tel.: 981 53 62 55  -  SANTIAGO DE COMPOSTELA
NEUMÁTICOS PONTEVEA: Pontevea – Teo (A Coruña). Tel.: 981 80 90 49  -  Fax: 981 80 91 78

VENDVENDA,A, REPREPARAARACIÓNCIÓN,,
MONTMONTAXE E EQAXE E EQUILIBRADOUILIBRADO

ALIÑADO ELECTRÓNICOALIÑADO ELECTRÓNICO
LAMIAS DE LAMIAS DE ALIAXE LIXEIRAALIAXE LIXEIRA

O
vicepresidente da
Xunta, Anxo
Quintana, solicitou
a transferencia
inmediata a Galicia

das competencias sobre tráfico e
seguridade viaria. A resposta do
Goberno central foi negativa.

Teñan por seguro que antes
ou despois o tráfico e a seguri-
dade viaria serán competencia
do Goberno autonómico.
Mentres tanto estaremos a mer-
cé das campañas organizadas a
nivel nacional, normalmente
pouco efectivas nesta parte do
noroeste penínsular. Proba-
blemente Quintana adiantouse
no tempo, pero a súa proposta é
razoada e acertada. Ata neste
tema Galicia ten as súas singula-
ridades e a desgraza de se-la
autonomía cunha das maiores
sinistralidades; na pasada
Semana Santa os primeiros des-
ta táboa mortal. Como exemplo
dunha das nosas singularidades,
nós á inversa doutras autonomí-
as, temos “Operación entrada”
en troques de “Operación saída”
cada vez que se fai “ponte” cun
festivo.

Como di a canción do grupo
Siniestro Total: “...miña terra
galega onde o ceo é sempre
gris...” pois si sempre é gris
habería que estudar se levar, por
exemplo, as luces sempre acesas
nos automóbiles reduciría o

número de accidentes neses días
de baixa visibilidade. Que por
certo! non son poucos. Se a isto
lle aplicamos outras particulari-
dades galegas como a orografía,
con esas estradas “romanas”
estreitas e reviradas ou a disper-
sión xeográfica, está claro que
este é un “país distinto” tamén
no que se refire ó tráfico. Como
este poderíanse facer máis estu-
dos e aplicarse coas súas conclu-
sións en educar e sensibiliza-la
cidadanía.

Empecemos por aí, creando
un grupo de traballo constituído
por distintos sectores implicados

na educación e seguridade viaria
para planificar unha estratexia
de cara ó futuro. Pero dun futuro
inmediato, a sangría nas nosas
estradas demándao. Algo falla, é
indubidable, e as estratexias des-
eñadas e realizadas dende
Madrid xa se mostraron como
dramaticamente ineficaces para
a nosa terra. ¿Por que empeñar-
se en que isto siga así en vez de
facilitárno-las transferencias
antes de que teñamos un novo
Estatuto? Unha vez máis, des-
grazadamente, prevalecen os
intereses políticos sobre as víti-
mas.

SPRINT MOTOR 

As competencias do tráfico 
e da seguridade viaria



CARNÉ POR PUNTOS
a b r i l  2 0 0 6

4

O
carné por puntos é
a principal medida
das 180 do plan
estratéxico ata
2008, cas que o

goberno espera reducir os acci-
dentes nun 40%. A verdade é
que o propósito é bo, e oxalá se
consiga. De momento os nosos
veciños franceses aseguran que
a entrada en vigor do permiso
por puntos significou un notable
cambio de mentalidade que se
traduciu na diminución dos
accidentes. E a opinión pública
en España non é desfavorable,
pois segundo as enquisas parece
que a medida se está acollendo
ben: un 74,2 % dos enquisados
amosan o seu apoio ó novo sis-
tema.

O novo permiso, que entrará
en vigor o 1 de xullo do 2006,
suporá un cambio importante no
sistema sancionador en materia
de tráfico, na circulación de
vehículos a motor e na segurida-
de vial, polo que de seguido
ofrecemos resposta ás preguntas
máis importantes a coñecer por
todos antes de dita data.

¿Que é o permiso por pun-
tos?

Co novo sistema a autoriza-
ción para conducir se supedita a
dispor dun saldo de puntos.

¿Dende cando se poden
perder os puntos?

As infraccións empezan a
descontar puntos dende o día 1
de xullo de 2006.

¿Con cantos puntos se
empeza?

Os condutores en xeral par-
ten con 12 puntos. Os noveles,
con menos de 3 anos de expe-
riencia, e aqueles que obteñan
un novo permiso por haber
esgotado todos os puntos empe-
zarán con 8 puntos.

¿Cando chega un condutor
novel a ter 12 puntos?

Despois de dous anos sen
haberes sido sancionado.

¿Hai que facer algún trá-
mite para ter os puntos?

Non. A administración os
asigna automaticamente.

¿ Pódese chegar a ter máis
de 12 puntos?

Si. Se en seis anos non foi
sancionado, pódese chegar a ter
ata 15 puntos. Tres anos sen
cometer infracción supón dous
puntos de bonificación e polos
seguintes tres anos, outro punto
máis.

¿A resta de puntos substi-

túe á multa?
Non. O sistema de puntos

súmase ó actual sistema de san-
cións, non o substitúe.
Independentemente da perda de

puntos, as infraccións leves san-
ciónanse con multa de ata 90
euros; as graves con multa de
91 a 300 euros e, ademais,
poderá impoñerse a suspensión
da autorización ata tres meses;
as moi graves, con multa de 301
a 600 euros, e  imporase, en
todo caso, a suspensión da auto-
rización por un prazo de ata tres
meses.

¿Como se recuperan os
puntos?

Se o condutor aínda ten
algún punto, pode recuperar 4
realizando un curso de sensibi-
lización e reeducación de 12
horas. Este curso só se poderá
facer unha vez cada dous anos
–os condutores profesionais un
cada ano-.

¿Como son os cursos?

Os cursos teñen dúas partes:
unha común, similar para todos
os condutores; e outra específi-
ca para cada condutor, na que
se ten en conta Que tipo de
infractor é, os seus coñecemen-
tos de seguridade vial, o tipo de
vehículo que utiliza a súa condi-
ción de condutor profesional.
Os cursos impartiranse en cen-
tros concertados.

¿Só se recuperan puntos
facendo cursos?

Non. Se se perdeu algún
punto e durante os dous anos
seguintes non se perden máis, se
recuperan os iniciais, sempre
que a infracción non fora moi

Conducir ebrio (máis de
0,50 mg/l de alcohol en aire
expirado; no caso de profe-
sionais e noveles, máis de 0,3
mg/l) 

Conducir baixo os efectos
de drogas e estimulantes. 

Non someterse á proba de
detección de alcoholemia ou
drogas. 

Circular en sentido con-
trario ó establecido. 

Condución temeraria.
Participar en competicións é
carreiras non autorizadas. 

Sobrepasar en máis do
50% a velocidade autorizada,
sempre que se supere en 30
km. o límite máximo (autoes-
trada a 181km/h, estrada a
136km/h, cidade a 81 km/h) 

Exceder en máis do 50%
dos tempos de condución
para profesionais ou non res-
pectar os descansos regula-
mentarios.

Conducir cunha taxa de
alcohol entre 0,25 e 0,50 mg/l
(para os profesionais e noveles
entre 0,15-0,30 mg/l) 

Circular por autoestradas
ou autovías con vehículos cos
que esté expresamente prohibi-
do. 

Superar en máis dun 50%
os pasaxeiros autorizados,
excluído o condutor. 

Arroxar obxectos perigosos
á vía.

Conducir de maneira negli-
xente.

Conducir cun permiso que
non lle habilita para iso.

Non respectar o stop, ceda
o paso, paso de peóns, preferen-
cia en redondas, semáforos ou
sinais do axente.

Adiantamentos perigosos e
sen visibilidade.

Adiantar poñendo en perigo
ós ciclistas ou entorpecendo a
súa marcha.

Circular marcha atrás en
autoestradas e autovías.

Sobrepasar o límite de velo-
cidade en máis de 40 km/h
(sempre que non se supere o
50% do límite establecido).

Efectuar manobras que
impidan ou dificulten o adian-
tamento ó ser adiantado.

Non respectar a distancia
de seguridade.

Efectuar un cambio de
sentido en lugar prohibido ou
creando perigo para o resto
de usuarios da vía.

Conducir con cascos ou
auriculares, ou utilizando
manualmente o teléfono
móbil.

Conducir sen cinturón de
seguridade.

Conducir sen casco ou
con casco non homologado.

Sobrepasar o límite de
velocidade entre 31 e 40 km/h
(sempre que non se supere o
50% do límite establecido).

Circular con menores de
12 anos como pasaxeiros de
motocicletas ou ciclomotores.

Circular sen alumeado
cando sexa obrigatorio.

Utilizar sistemas de detec-
ción de radares e para eludir
a vixilancia dos axentes de
tráfico.

Parar ou estacionar nos
carrís destinados ó transporte
público urbano.

Parar ou estacionar nas
curvas, cambios de rasante,
túneles, pasos inferiores,
interseccións ou calquer
outro lugar perigoso que
constitúa un risco para a cir-
culación ou os peatóns.

Sobrepasar o límite de
velocidade entre 21 e 30
km/h.

¿Como se perden puntos?
Por ser sancionado por infraccións graves ou moi graves.

Félix Doce
TEXTO E FOTOS

Preguntas e re
o permiso por 
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grave. Se foi moi grave a espera
para recuperar automaticamen-
te os puntos é de tres anos.

Se perdo tódolos puntos…
A perda total de puntos sig-

nifica quedarse sen permiso ou
licencia de conducir.

¿Como se recupera o per-
miso?

Hai que esperar seis meses e
superar un curso de sensibiliza-
ción e reeducación de 24 horas
e, finalmente, superar unha pro-
ba n Xefatura Provincial de
Tráfico. ASi se recuperaran 8
puntos (os mesmos que se foras
un condutor novel). Se nos
seguintes dous anos non se per-
de ningún punto, recupéranse os
12 iniciais.

A segunda ou sucesivas
veces na que se perda o permiso
ou licencia de conducir hai que
esperar un ano para facer o cur-
so.

Os cursos, ¿que me van
custar?

Se se trata dun curso de 12
horas para a recuperación par-
cial de puntos deberase aboar
en 2006 un importe de 170
euros, e se o curso é de 24 horas
por haber esgotado a totalidade
dos puntos, o custo é de 320
euros. Estes prezos actualiza-
ranse anualmente de acordo co
IPC xeral interanual do ano
anterior.

¿Como sei os puntos que
aínda me quedan?

Poderanse consultar o saldo

na dirección www.dgt.es. Só é
necesario o número do DNI e a
data de expedición do permiso
de conducir.

¿Como saberei cando per-
dín puntos?

Cada vez que se lle notifique
unha denuncia por unha infrac-
ción que conleve perda de pun-
tos se lle indicará cantos puntos
pode perder. Se dita denuncia
acaba en sanción indicaráselle
xunto coa notificación de san-
ción cantos puntos perdeu.

Así mesmo, a DXT cando
perda alomenos a metade dos
puntos, lle comunicará cantos
puntos lle quedan.

¿Como saberei cando per-
dín o permiso ou licencia de
conducir?

A Xefatura Provincial de
Tráfico remitirá por escrito ó
interesado unha notificación que
conterá unha relación detallada
das resolucións firmes que deran
lugar á perda de puntos, con
indicación do nº de puntos que a
cada una correspondera. Nesta
notificación concederase un pra-
zo de 10 días para formular ale-
gacións. Transcorrido o prazo
dictarase resolución que se noti-
ficará tamén ó interesado.

¿Quen declara a perda de
vixencia do permiso ou licen-
cia de conducir?

O Xefe de Tráfico da provin-
cia na que ten o domicilio o titu-
lar do permiso ou licencia de
conducir.

Condutores profesionais
¿Quen son?

Toda persoa provista de
autorización administrativa
para conducir, cuya actividade
laboral principal é a condución
de vehículos a motor dedicados
ó transporte de mercadorías ou
persoas se o acredita mediante
certificación expedida pola
empresa para a que presta ser-
vizos.

No suposto de ser autónomo
deberá acreditalo mediante
declaración propia.

Condutores profesionais
¿Como perden puntos?

Os condutores profesionais
perden puntos coas mesmas
infraccións que o resto, coa par-
ticularidade de que a taxa de
alcohol que se lles permite é
menor (0,3mg/l) e teñen que res-
pectar os tempos de condución e
descanso.

¿Os condutores profesio-
nais recuperan os puntos do
mesmo xeito que o resto de
condutores?

Si. Se o condutor profesional
aínda ten algún punto, pode
recuperar 4 puntos realizando
un curso de sensibilización e
reeducación de 12 horas. Este
curso só poderá facerse unha
vez cada año. 

¿Como recuperan os con-
dutores profesionais o permi-
so?

Asistindo a cursos, pero
teñen que esperar menos tempo

que o resto de condutores para
poder recuperalo.

A primeira vez que perdan o
permiso de condución ten que
esperar tres meses, superar un
curso de sensibilización e ree-
ducación de 24 horas e superar
unha proba na Xefatura
Provincial de Tráfico. ASi se
recuperan 8 puntos. Se nos
seguintes dous anos non se per-
de ningún punto recupéranse os
12 iniciais.

A segunda ou sucesivas
veces que perdan o permiso ten
que esperar seis meses para
facer o curso.

¿Existe o sistema de per-
miso por puntos noutros paí-
ses?

Si. Está implantando en paí-
ses como Suecia, Países Baixos,
Reino Unido, Francia, Alemaña,
Italia ou Luxemburgo.

¿Pódense perder todos os
puntos o mesmo día?

Non se perderán máis de

oito puntos por acumulación de
infraccións nun só día, salvo
que coincidan algunhas infrac-
cións moi graves; alcohol e dro-
gas; velocidade; negativa a
someterse a probas de detección
de posibles intoxicacións; ocu-
pación excesiva do vehículo;
circulación en sentido contra-
rio; competicións e carreiras
non autorizadas e incumpri-
mento dos tempos de condución
e descanso para condutores pro-
fesionais.

Ata ese día 1 de xullo o
Ministerio do Interior vai reali-
zar unha grande cantidade de
actuacións para que os case 23
millóns de condutores que exis-
ten en España coñezan perfecta-
mente a nova regulamentación
deste sistema. Entre elas, desta-
ca a nova web www.permiso-
porpuntos.com, que inclúe
simuladores para saber cantos
puntos supón cada infracción,
asi coma un vídeo informativo.

espostas sobre
puntos
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Mark (Williams).- Chufan
moito as calidades de probador
do australiano Webber. Víñalle
ben que o Cosworth situase a
Williams entre os habituais do
podio e así facer valer a credibi-
lidade que estivo a punto de per-
der o ano pasado ante Heidfeld.

Promete ser unha guerra das
máis encarnizadas entre os en
por si duelos fratricidas Kimi-
JuanPablo, Jenson-Rubens,
Vittantonio-Scott...

Michael (Ferrari).-
Schumacher é moito
Schumacher, pero menos do
que era. Aínda con coche, ou
con rodas, hoxe hai moito cai-
mán solto que chegado o
momento lle pode perder o res-
pecto. Ademais, por moito que
se autoconvenza, os ventos
renovadores recórdanlle a cada
paso que xa ten anos, que o foi
todo, pero que o poden volver
pasar pola dereita non só en
Suzuka.

Nick (BMW).- Heidfeld é un
tapado. O ano pasado, sen facer
un ruído, mallou en Webber
coma se nada. Se había que cua-
lificar, non era máis lento ca
Mark, e en carreira mostrou
armas que xa quixeran Trulli ou
Fisichella. Está tan maduro que,
se BMW se lle fai a pouco, pre-
sentaraselle a ocasión de restre-
garlle a Ron Dennis o trato que
recibiu ó saltar da F-3000 á fór-
mula 1.

Nico (Williams).- Este pícaro
finlandés ten pinta de non aca-
bar vivindo das rendas do pai.
KekeRosberg ten unha xoia;
nada máis lle cómpre non apu-
ralo a dar os pasos. Igual que
fixo nos ensaios da intertempo-
rada, como siga relegando o seu
compañeiro para detrás do ale-
rón non vai tardar moito en soar
para equipos que perdan a cal-
ma, como Toyota, Red Bull ou
BMW.

Ralf (Toyota).- Tempo e car-
tos máis perdidos ca con
Schumacher pequeno nada máis
o pode permitir Toyota. O listo
que lle asinou a millonada que
cobra debeu quedar a gusto.
Máis alá do que faga ou deixe de
facer pola súa folla de servicio,
en Toyota esixíaselle unha impli-
cación máis profesional ca per-
soal por construír un proxecto
con futuro. Demasiadas dúbidas!

Rubens (Honda).-
Barrichello é un bo tipo. Eso
non é suficiente, pero nos tem-
pos de hoxe non se desdeñan
estas calidades. Sábeno ben en
Ferrari e tamén se van aproveitar
deso en Honda, ademais de para

medir en que chanzo está
Button. Igual ca Coulthard en
Red Bull, Rubens representa un
extraordinario valor en áreas
relacionadas coa técnica, a estra-
texia, o trato e a experiencia.

Scott (Toro Rosso).- Xunto
con Rosberg, Speed representa
por dereito o modo oficial de
acceso á fórmula 1 e por agora o
mecanismo máis desexable en
canto á obtención da superlicen-
cia. Polo ano pasado na GP2,
sábese que este americano ten
nivel para estar en F1 e tempo
para demostrar o que aínda non
ensinou de todo.

Takuma (Aguri).- Sato non
terá o perfil máis indicado para
comandar un equipo novo sen
moita máis ambición de
momento que acumular expe-
riencia, pero para darse a coñe-
cer non hai mellor cousa, xa que
non lle falta engado para roubar
minutos de emisión á conta de
rascazos, rodas fumegantes,
adiantamentos no límite e esa
simpatía natural.

Tiago (Midland).- Portugal
existe. Cabral e Lamy, con cero
e un puntos respectivamente, xa

foron superados por Monteiro
na farsa de Indianapolis05.
Polos camiños que o trouxeron á
fórmula 1 e polo equipo en que
está, non ten moito máis que
demostrar que sabe guiar un
bólido de carreiras e que ten
madeira para competir en Le
Mans contra uns cen pilotos de
nivel semellante.

Vittantonio (Toro Rosso).- O
poderío italiano no preautomobi-
lismo, referendado cos títulos de
Farina e Ascari, nunca máis
deviu en éxitos. Nin Bandini, De
Angelis, Alboreto, Patrese, nin
hoxe Fisichella e Trulli fan pen-
sar que Bruni, Pantano ou Luizzi
pasen de intentos vans de sentar
dunha vez a un italiano nun
Ferrari moderno.

Yuji (Aguri).- Yuji chámase
Ide. “Ide indo” debe pensar can-
do se vexa metido entre toda a
tropa. Por esas cousas estrañas
que suceden, Ide está na F1 en
vez de Davidson, Premat,
Montagny, Bourdais, Collard,
Kristensen, De la Rosa,
Nelsinho, Kovalainen,
Scheckter, Zonta, López,
Yoshimoto.

O papel ó longo
dunha temporada

enteira descobre as
capacidades netas

dos pilotos,
independentemente

do auto que
conduzan. O modo

de chegaren á
máxima competición,

as capacidades
técnicas, a posta a
punto, a velocidade

pura ou a
competitividade en
carreira configuran
na medida xusta o
que cada un deles

leva dentro.

Ramón Novo Folgueira
TEXTO

O campionato alemán de
vehículos de produción (DTM)
está disposto a exportar as emo-
cións que ata agora se vivían

nada máis en Nürburgring,
Hockenheim, Lausitz ou
Oschersleben.

Hogano, eses días que que-
dan medio soltos en setembro
son os tales para coller o macu-
to, uns euriños e visitar o circuit

de Catalunya.

O reclamo corre pola conta
de Audis e Mercedes alerona-
dos de a 475 CV lanzados a 300
Km/h. Co cinto, casco e guan-
tes postos, admítense
roces entre vellas glo-
rias como
Häkkinen, Alesi,

Frentzen, Abt ou Schneider, os
que non teñen nada que perder
como Ekström, Kristensen,

Margaritis, Scheider, Spengler
ou Tomczyk, e outros persona-
xes que dotan a competición

dun atractivo singu-
lar como
V a n i n a I c k x ,
SusieStoddart e
MathiasLauda.

Con
Xirona a noven-
ta quilómetros
de Montmeló
e Barcelona a
trinta non hai
moito que

pensarlle.

Preséntochos (e II)

Por que non vas ás carreiras?
Ramón Novo Folgueira

TEXTO
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C
o recente pulo da
categoría supermo-
tard os modelos his-
toricamente Trail
decántanse clara-

mente a unha especialización
cada vez maior cara o asfalto.

Pero non é o caso da R1200
GS que segue sendo tan apta
para camiños “off road” como
para estradas.

A nova edición da R
1200GS BMW Motorrad é a
mellor expresión de moto
todocamiño para viaxes lon-
gos, especialmente apropiada
para os máis aventureiros. A
Adventure fascina polas súas
cualidades todoterreo mellora-
das e polo maior confort para
viaxes longas. A moto está per-
fectamente preparada para via-
xar polo mundo enteiro, tal e
como ven de fábrica.

Esta nova versión inclúe
numerosas melloras e, espe-

cialmente, conta con equipa-
mento de serie moito máis
amplo. Distinguíndose clara-
mente da versión básica actual.
Depósito de 33 litros, nova
cúpula para protexer mellor
contra o vento e a chuvia,
asento regulable en altura,
robustos protectores para o
depósito e o motor, estribos
máis anchos para o piloto,com-
binados con palancas de freo e
de cambio regulables. O seu
motor Boxer ten unha potencia
de 100 CV a 7.000 rpm o resto
da tecnoloxía corresponde á do
modelo básico. Grazas á utili-
zación de materiais más lixei-
ros no motor, a caixa de cam-
bios e debido ó menor peso de
diversos compoñentes (parte
ciclo, chasis e rodas), a nova R
1200 GS Adventure pesa
menos. Ademais, a nova caixa
de cambios de seis marchas, o
Paralever e Telelever de última
xeración, os novos instrumen-
tos dixitalizados e a rede de a
bordo con tecnoloxía CAN-

bus, constitúen un progreso
significativo en comparación
co modelo anterior. Motorrad
ofrece numerosos accesorios
prácticos, para que o cliente
equipe a súa moto segundo as
súas preferencias e a utiliza-
ción que prevea para a súa

moto.
Grazas ás melloras en tódo-

los apartados, a nova R 1200
GS Adventure, que ten un pre-
zo de 15.100 euros, é unha
sucesora máis que digna do
anterior modelo a 1150 GS
Adventure.

BMW R 1200 GS Adventure
Unha auténtica todocamiño

Ray Mosquera
TEXTO E FOTOS

Datos técnicos
R 1200 GS
Adventure

Motor Cilindrada cc ............1.170
Diámetro/Carreira mm......101/73
Potencia kW/CV ..............74/100
a revolucións r.p.m. ............7.000
Par motor Nm ........................115
a revolucións r.p.m. ............5.500
Tipo ....................................Boxer
Cantidade de cilindros ..............2
Compresión/Combustible ..11,0/S
Control de válvulas/
de inxección ..........................HC

(high camshaft)
Válvulas por cilindro ................4
Ø de admisión/
de escape mm......................36/31
Diámetro das 
bolboretas mm..........................47
Preparación da mestura ................

Sistema de inxección 
con tubos de 

aspiración BMS-K
Limpeza de gases de escape ........

Catalizador regulado 
de tres vías
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P
resentando a nova K
1200 GT, BMW
Motorrad afianza e
amplía o seu liderazgo
no segmento das

motos tipo turismo. Este
novo modelo vai enfo-
cado ó dinamismo da
condución e á utili-
dade para realizar
viaxes longas,
demostrando unha
vez máis a compe-
tencia técnica
e profesio-
nal da
m a r c a

bávara.
A K 1200 GT combina máxi-

mo dinamismo e axilidade. O
seu propulsor baseado no da K

1200S (o máis poderoso de
BMW) ten catro cilin-

dros en liña de tecno-
loxía punta, montado
en posición trans-
versal e unha
potencia de 152
CV.

Os xa coñecidos
sistemas de

guiado
d a s

rodas (Duolever diante e EVO-
Paralever detrás) contribúen
esencialmente á obtención dun-
has propiedades dinámicas exce-
lentes.

Esta nova versión está moi
mellorada e ó comparala co
modelo anterior: é máis potente,
ten máis par, maior autonomía, é
máis lixeira e, á vez, permite
unha carga maior.

A nova GT ten tódalas cuali-
dades que se poden agardar dun-
ha moto ruteira de BMW, como-
didade para o acompañante e a
posibilidade de viaxar descansa-

damente longas distan-
cias.

O alto nivel de con-
fort débese á excelente

protección contra as incle-
mencias do tempo. A cúpula é

regulable electricamente. O seu
posto de condución é moi cómo-
do e se axusta a tódalas necesida-
des posto que o seu asento e o
manillar son regulables en altura
e as maletas lateraies van incluí-
das de serie.

Como é propio neste tipo de
motocicletas, se ofrece unha
ampla gamma de equipos opcio-
nais de fábrica e de accesorios
especiais, feitos a medida para
esta moto. Ademais de diversos
produtos destinados a aumenta-
lo nivel de confort, o cliente pode
adquirir, por exemplo, o sistema
de suspensión regulable electro-
nicamente (ESA), ordenador de
a bordo, faros de xenon, sistema
de regulación da velocidade ou o
sistema de navegación de BMW.
Todo isto por 18.900 euros.

❍ Fiscal
❍ Administrativo
❍ Mercantil

❍ Laboral
❍ Subvencións
❍ Familia

Telefóno: 981 80 73 01 Cacheiras s/n, 1ºA Teo  (A Coruña)

Datos técnicos
BMW K 1200 GT

Motor Cilindrada cc ................................................................1.157 
Diámetro/Carreira  mm ..........................................................79/59
Potencia kW/CV..................................................................112/152
a revolucións r.p.m. ................................................................9.500
Par motor Nm ............................................................................130
a revolucións r.p.m. ................................................................7.750
Tipo ......................................................................................en liña
Número de cilindros ......................................................................4
Compresión/Combustible ..................13 : 1/S PLUS (98 octanos)
Válvulas/Control de gas DOHC (dobre árbore de levas en culata)
Válvulas por cilindro ....................................................................4
Ø Admisión/Escape mm ......................................................32/27,5
Diámetro de bolboreta mm ..........................................................46
Preparación da mestura ......................................................BMS-K

Presentando a nova 
K 1200 GT, BMW
Motorrad afianza e
amplía o seu liderazgo
no segmento das
motos tipo turismo.
Este novo modelo vai
enfocado ó dinamismo
da condución e á
utilidade para realizar
viaxes longas,
demostrando unha vez
máis a competencia
técnica e profesional
da marca bávara.

BMW 1200 GT

Ray Mosquera
TEXTO E FOTOS

Boa combinación de
confort e deportividade
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O
novo Suzuki Swift é
un coche totalmente
distinto do seu ante-
cesor. As liñas
redondeadas e com-

pactas confírenlle unha “imaxe”
realmente atractiva. Se a isto lle
engadímo-lo acerto rotundo do
concesionario oficial da marca en
Santiago de pintarlle o teito e os
retrovisores doutra cor, o Swift
amósase un auténtico carameliño
para as bocas máis esixentes.
Máis claro! un automóbil que
pode competir co ansiado Mini
sen ningún pudor. Engadíndolle,
ó seu favor, un mantemento e un
prezo notablemente mellor co do
modelo do fabricante alemán.

Subimos ó Swift, axustámo-lo
asento e o espello interior e os
retrovisores exteriores, por certo
moi amplos, o único “pero” vén
dunha banqueta algo curta.
Rapidamente encontrámo-la pos-
tura adecuada. Metémo-la chave
no contacto e arrincámo-lo motor;
a primeira impresión é dunha boa
sonorización, incluso en frío os
decibelios son discretos.

Saímos das instalacións de
Automóbiles Fernández e come-
zámo-la ruta polo Milladoiro cara
a Santiago. Ó cruzar este núcleo
urbano de Ames dámonos de con-
ta do ben que se desenvolve no
tráfico denso, “como peixe na
auga”. Manexable e divertido, as
súas dimensións facilitan notable-
mente calquera manobra.
Esquivar un coche aparcado en
dobre fila ou simplemente cam-

biar de carril convértese en algo
sinxelo. Onde máis notarémo-las
vantaxes das súas pequenas
dimensións será á hora de apar-
car, calquera buratiño será sufi-
ciente. Unha vez pasada a aveni-
da principal do Milladoiro enfiá-
mo-la entrada da autoestrada. A
chuvia segue caendo copiosa-
mente, imos proba-la resposta do
motor cara á saída de San Lázaro.
Nada máis entrar premémo-lo
acelerador a fondo e o motor
móstranos as súas cualidades, ó
redor das 3.000 voltas é onde se
encontra máis a gusto, é un diésel
que necesita subilo un pouco
máis que outros semellantes.
Temos que ter en conta que a súa
potencia é de 69 cabalos. A velo-
cidade máxima legal conseguí-
mola rapidamente e notamos que
se pode manter perfectamente

como de cruceiro. Estupendo,
responde correctamente ás carac-
terísticas dun coche do seu seg-
mento.

Onde máis a gusto estivemos
co pequeno Suzuki foi na cidade
e en estradas secundarias revira-
das, onde as suspensións respon-
deron correctamente ás nosas esi-

xencias, que non foron poucas.
Incluso gozamos da súa boa esta-
bilidade no paso de curvas
dobres, sen desviarse o máis
mínimo do guión preescrito. Os
freos van ben se facemos unha
condución normal, se somos moi
esixentes botaremos de menos
uns discos no tren traseiro.

Xurxo Sobrino
TEXTO E FOTOS

Swift 1.3 L DDiS

Compacto e,
á vez,

Swift Gasolina 1.3 3p GL ..................12.425 Euros
Swift Gasolina 1.3 5p GL ..................13.025 Euros
Swift Gasolina 1.3 3p GLX ................13.825 Euros
Swift Gasolina 1.5 5p GLX ................14.925 Euros
Swift Gasolina 1.3 5p GL ..................15.025 Euros

(Novedad 4X4 permanente)

Swift Diesel 1.3 3p GL ......................12.425 Euros
Swift Diesel 1.3 5p GL ......................13.025 Euros
Swift Diesel 1.3 5p GLX ....................14.425 Euros

O Suzuki Swift co acabado
GLX dispón de ABS con repar-
tidor de freada e unha sorpren-
dente dotación de airbags que
inclúe os frontais, laterais e de
cabeza dianteiros e traseiros.

Grazas ó deseño deste
modelo, coas rodas nos extre-
mos da carrozaría, aproveitase

moi ben o habitáculo que é
bastante amplo, isto vai en
detrimento dun maleteiro de
uso eminentemente urbano.
Queda a posibilidade de abate-
lo asento traseiro (pregable en
dúas seccións), desta forma o
volume de carga chega a 562
litros.

Seguridade e espazo



Ó
longo deste mes che-
gará os concesiona-
rios Renault o novo
Espace, que se dife-
rencia exteriormente

dos seus irmáns de gamma nal-
gúns pequenos detalles.

No frontal, o deseño de faros
evolucionou prolongando a liña do
capó. A calandra simplificada e o
paragolpes máis afinado, subli-
ñando a pertenza do novo Espace
ó segmento alto de gamma.
Recibe ademais uns faros direc-
cionales bixenón, a súa orientación
depende da traxectoria do vehícu-
lo. Finalmente un xunquillo cro-
mado destaca os faros antinéboa e
subliña con elegancia este novo
deseño.

Na parte posterior, os pilotos
adoptan un novo estilo que se ins-
pira na liña xeral do vehículo e ven
desta maneira a reforza-la harmo-
nía do conxunto. Cando están apa-
gados, son discretos, pero cando se
prenden, evocan as liñas xerais de

deseño do vehículo.
Este modelo incorpora o novo

motor 2.0 dCi. O M9Rb, que así se
denomina este propulsor, propor-
ciona unha potencia de 175 caba-
los medidos a un réxime de xiro de
3.750 revolucións.

NOVAS
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Renovación
do Espace

D
acia móstranos un
Show Car realizado
pola Dirección de
Deseño de Renault.
Desenvolvido en

torno ó tema dos deportes de
deslizamento, ofrece unha visión
do que podería ser un vehículo
deportivo derivado do Logan,
resaltando uns elementos de

carrozaría atléticos.
Un look SUV nada super-

fluo, trucos prácticos e sinxelos,
unha habitabilidade e unha lumi-
nosidade excepcionais: o Logan
Steppe concept abre as súas por-
tas ó soño automobilístico inter-
pretado segundo Dacia. A liber-
dade e a aventura nunca estive-
ron tan preto.

Logan Steppe
concept

P
eugeot quere repeti-
los éxitos do 205 e do
206. Para iso ten unha
nova arma comercial
e o seu apelido non

podía ser outro co de 207. A
marca francesa empezará a
comercialización deste modelo
no noso país a principios do vin-
deiro mes. Agarda comercializar
35.000 unidades este ano e
70.000 o vindeiro.

Motores
Este novo modelo estará dis-

poñible cos propulsores de gaso-
lina 1.4 litros de 75 CV, 1.4 litros
de 90 cabalos e 1.6 litros de 110
CV, en tanto que en diésel se
ofrecerá cos motores 1.4 de 70
CV, 1.6 de 90 cabalos e 1.6 de
110 CV con filtro de partículas.
Estas motorizacións completa-
ranse a partir de outono co

motor 1.6 litros turbo de inxec-
ción directa de 150 cabalos e co
1.6 de 115 CV, froito da colabo-
ración co grupo BMW.

Seguridade
O Peugeot 207 dispón de

dous airbags frontais adaptati-
vos, dous laterais, dous de corti-
na, cinco cintos de seguridade
con pretensor e tres puntos de

anclaxe e alertas sonoras e
visuais de non aprete e de des-
bloqueo do cinto, entre outros
elementos.

Este modelo obtivo a máxi-
ma puntuación de cinco estrelas
nas probas de seguridade
EuroNCAP.

A versión base do Peugeot
207, equipada co motor 1.4 de
75 CV, custará 12.000 euros.

Chega o Peugeot 207
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BREVES

■ Segundo un informe da
Asociación Nacional de
Vendedores de Vehículos a
Motor, Reparación e
Recambios (Ganvam) as ven-
das de coches de ocasión
ascenderon no 2005 a
1.559.000 unidades, o que
representa un aumento do 8,1%
respecto ó ano anterior
(1.442.000 unidades vendidas)
e unha marca histórica. Deste
xeito, as vendas de automóbiles
usados superan as de turismos
novos por primeira vez nas últi-
mas dúas décadas.

Este incremento nas vendas
de automóbiles de ocasión
explícase por diferentes moti-
vos, como son a demanda des-
te tipo de coches por parte dos
inmigrantes, a aplicación do
Plan Prever para usados, o cre-
cemento do emprego ou a exis-
tencia dunha ampla oferta con
vehículos cunha antigüidade
inferior ós cinco anos.

■ Un informe do RACC indi-
ca que España é o país europeo
con máis vítimas mortais en
accidentes de autobús dos últi-
mos 10 anos. Un total de 404
pasaxeiros morreron entre
1994 e 2004 en accidentes de
autocar. Ademais, o 82% dos
usuarios recoñeceron non utili-
zar nunca o cinto de seguridade
cando viaxa en autobús.

■ Os navegadores interesan
cada vez máis ós condutores.
De feito, o noso país xa é o
quinto de Europa en vendas
destes sistemas; o ano pasado
estas ascenderon a medio
millón de unidades, o que
supón un forte crecemento do
264% en relación co 2004,
segundo un estudo da empresa
de cartografía dixital Tele
Atlas.

■ Kia presentará no Salón do
Automóbil de Madrid o novo
Carens. Este modelo é máis
ancho e alto co seu antecesor.
Ofrecerase por primeira vez
cunha versión de sete asentos
no mercado europeo. Os asen-
tos traseiros pódense abater e
repregar para deixa-lo piso do
maleteiro liso.

■ As matriculacións de
turismos en marzo favorecen ás
cifras deste ano. A suba do
pasado mes tamén cambiaron a
tendencia baixista e no primei-
ro trimestre do ano xa se rexis-
tran 383.143 matriculacións
que supoñen un leve ascenso
do 2,5% sobre as 373.909 uni-
dades do mesmo período do
2005.

O
Colt CZC Turbo
que equipa unha
planta motriz con
turbocompresor
que eroga 150 CV

e dispón da tecnoloxía MIVEC
de control electrónico de alzado
variable de válvulas.

Este modelo fabrícase na
planta de Pininfarina en Bairo,
preto de Turín. O Colt CZC está
baseado na plataforma do Colt

5 portas, en lugar do Colt 3 por-
tas, lixeiramente máis curto, co
obxectivo de contar con máis
espazo de carga.

O Mitsubishi Colt CZC
aportará deportividade no mer-
cado cupé-convertible do seg-
mento B, grazas a un propulsor
de 1,5 litros MIVEC con turbo
compresor que rende 150 CV,
que comparte tamén co seu
irmán o Colt CZT, o motor máis
potente do segmento e a súa
robusta e reforzada estrutura
(que compensa a ausencia dun
teito fixo).

Colt CZC coupé-cabriolet
Sprint Motor

TEXTO
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O
agardado inicio do
certame galego de
ralis non defradou
visto o parque de
vehículos presentes

e o desenvolvemto en si da pro-
ba. Foron finalmente un total de
112 equipos os autorizados a
partir na undécima edición do
Rali do Cocido, proba con coefi-
ciente sete, epicentro na vila de
Lalín e catro especiais a dobre
paso na decisiva loita contra o
crono.

O primeiro golpe de teatro
aconteceu no acto de verificar. A
Garda Civil impedía toma-la
salida ós vehículos de Pedro
Burgo e Roberto Blach, alegan-
do que as súas placas vermellas
non o permitían. Caíanse, así,
dous baluartes para estar nos

postos de cabeza.
E xa metidos en acción,

outro peón dos de arriba ía eli-
minarse. Unha penalización por
empuxa-lo coche no parque e un
posterior furazo retrasaban con-
siderablemente a Senra. Deste
xeito Barreiro era o líder, vixi-
lando de preto a Alberto Meira,
cun 4x4 moi apropiado para as
condicións meteorolóxicas da
matinal.

No segundo bucle do día
Senra dedicábase a recorta-lo
tempo cedido, achegándose ó
terceiro posto nun rali que
seguía dictando sentencias. Por
razóns diversas caían Vilariño,
Paz, Carracedo e Rodríguez
Simal, autores de bos tempos
que os situaban nos preciados
postos do cume da xeral.

Miguel Cumbraos
TEXTO E FOTOS R A L I  D O  C O C I D O

X X I I  R A L I  D E  N O I A

1º M a r t í n e z - C a m p o s
(Peugeot 306 Maxi, 1º
gr.A) 59’23”0

2º M e i r a - B a ñ o b r e
(Mitsubishi Lancer EVO
VIII, 1º gr. N) 1h00’00”6

3º M u ñ i z - B l a n c o
(Mitsubishi Lancer EVO
VII) 1h01’18”5

4º Ferreiro-Lorenzo (Ford
Escort RS MK II, 1º gr.X)
1h02’30”0

5º Ramos-Corzón (Renault
5 GT Turbo) 1h03’35”9

6 M a g a r i ñ o s - E s t é v e z
(BMW M3) 1h03’49”7

7º Garre-Carrera (Citroën
C2 GT, 1º Volante RACC)
1h03’51”4

8º Rey-Ameneiro (Peugeot
206 XS) 1h04’13”2

9º Senra-Suárez (Peugeot
306 Maxi) 1h04’19”3

10º Gil-Abeledo (Citroën
Saxo VTS) 1h04’23”9

24º Vi l av e d r a - G o n z á l e z
(Citroën Saxo VTS, 1º
Driver Junior) 1h08’11”2

25º Varela-Pérez (Citroën
Saxo VTS, 1º Driver
Senior) 1h08’14”3

62º Pena-Rey (Fiat
Cinquecento, 1º Trofeo
Autopark) 1h18’56”51

Cambio de tornas

O diferencial traseiro limitou o andar de Meira, que liderou o grupo N

A
tarde lalinense pre-
sentábase cun dobre
paso polos treitos de
Lebozán e
Ponteamoas, o pri-

meiro deles inédito. E na súa
curva final Senra chocaba, per-
dendo de novo un tempo precio-
so. Barreiro non tomaba riscos,

asinando tres scratches e vendo
como Meira tiña que levantar
por problemas no diferencial
traseiro. Vitoria para o de
Cuntis, liderazgo no grupo N
para o de Vincios e terceiro pos-
to final para un Álvaro Muñiz,
de menos a máis na estrea do seu
Lancer EVO VII.

Unhas especiais delicadas,
onde escolle-los pneumáticos
non era doado, outorgaron a
Ferreiro a vitoria no grupo X,
por diante dun incisivo e inspira-
do Javier Ramos, co GT Turbo
protagonista da contraportada
do noso número anterior. Nas
ofertas promocionais vitorias
para Garre (Volante RACC),
Varela (Driver Senior),
Vilavedra (Driver Junior) e Pena
(Autopark).

O
Rali de Noia dis-
putouse cunhas
condicións mete-
orolóxicas privi-
lexiadas, sol e bo

tempo durante toda a xornada.
Unha proba que liderou tanto
nos treitos da mañá coma nos
da tarde Pedro Burgo, sen dar
opción ós seus rivais. O com-
postelán Luís Penido foi a sor-
presa matinal facendo uns
estupendos tempos nos treitos
de San Finx e Cubelo e alcan-
zando o segundo posto co seu

Mitsubishi, por diante de
máquinas do Grupo A moi
superiores. Pola tarde, unha
picada truncou o que podería
ser un fantástico resultado na
xeral. O actual campión gale-
go, Manuel Senra, cunha
penalización, quedou ó final
nunha quinta praza que lle
soubo a pouco, sobre todo se
temos en conta os bos tempos
que realizou nos treitos da tar-
de (Outes/Freixo e
Montemuíño). “Bamarti”
(Peugeot 306) aproveitou a

oportunidade para situarse nun
segundo posto final, abrindo
moitas posibilidades de futuro.
O terceiro chanzo do pódio foi
para Luís Vilariño co seu
Mitsubishi Lancer Evo VIII. O
grupo N foi liderado en todo
momento polo piloto de
Vincios Alberto Meira
(Mitsubishi Lancer Evo VIII),
que quedou cuarto na clasifi-
cación xeral.

Unha vez máis quedou
patente que ademais dunha
boa organización, é necesaria

a colaboración de tódolos asis-
tentes ós ralis para evitar acci-
dentes. Aínda así, as carreiras
teñen os seus riscos. Unha saí-
da de estrada no serán do pilo-
to Juan Castiñeiras, que facía
o seu debut nesta proba, aca-
bou con sete espectadores
lesionados, afortunadamente
leves, entre eles un cámara e
un redactor da Televisión de
Galicia, os peor parados, que
acabaron a xornada no
Hospital Clínico de Santiago
con feridas leves.

Tónica similar

Pedro Burgo dominou con autoridade

De menos a máis Muñiz fíxose co terceiro posto

Barreiro rachou unha serie de vitorias de Senra na cita inaugural

Clasificación final

1 P. Burgo (Mitsubishi) 57:50
2 Bamarti (Peugeot) a 1.12
3 L. Vilariño (Renault) a 1.34
4 A. Meira (Mitsubishi) a 1.43
5 M. Senra (Peugeot) a 2.05
6 V. Senra (Citroën) a 4.03
7 I. Fernández (Citroën) a 4.07
8 J.M. Carracedo (Renault) a 4.15
9 E. Figueira (Renault) a 4.15
10 R. Torres (Renault) a 4.24

Clasificación
final



J
esús Dubra (Peugeot
206) e José Lista
(Peugeot 206) foron os
vencedores da manga
inaugural do galego de

autocross nas dúas categorías
de turismos. Entre os kart-cross
un adiantamento con bandeira

amarela descalificou a Iván
Ares, levándose a vitoria o
Semog de Joaquín Sanmiguel.
Máis de tres mil persoas citá-
ronse no trazado de Marlán
(Santa Comba),que volverá a
acoller outra proba para o gale-
go no mes de setembro.

ACTUALIDADE GALEGA
a b r i l  2 0 0 6

13

Miguel Cumbraos
TEXTO

G A L E G O  D E  A U T O C R O S S
S A N T A  C O M B A

Pólemica para
comezar A

parella formada por
Fran Alonso e Julio
Álvarez (Alfa
Romeo) impúxose
no recuperado Rali

Rias Baixas clásico, que discurriu
por estradas do sur de Pontevedra,
con saída e chegada en Vigo. O
Mini Morris dos asturiáns Álva-
rez-Riestra obtivo a segunda pra-
za, sendo terceiro o BMW dos
portugueses Queiroz.

V I I I  R A L I  R Í A S  B A I X A S
CLÁSICO

VALLEJO RACING

Volta ó pódio

A
pista de Mosteiro,
no concello ponte-
vedrés de Meis,
abriu o telón do
galego de karting.

Na novedosa Copa Costa
Blanca, vitorias para Manuel
Estévez e Adrián López, como
tamén fixo Javier Cobián en
alevíns. Bernardo Álvarez e
Adrián Muíño repartiron as de

Cadete, do mesmo xeito que
Rego e Abel Seijo en ICC 125.
As categorías Junior e Senior
125 tiveron un só piloto vence-
dor das dúas mangas, nas per-
soas de Rubén Rodríguez e José
Antonio Martínez respectiva-
mente.

O veloz percorrido de
Robra, en terras lucenses de
Outeiro de Rei, foi o lugar de

desenvolvemento da segunda
proba do 2006, o domingo de
Pascua. Álvarez, Cobián e
López foron os mellores en
cadete, alevín e Costa Blanca
respectivamente, triunfando
Ramos en ICC 125. Outros ven-
cedores na pista lucense foron
Rodríguez (Inter A junior),
Alejo Filgueira (Inter A senior)
e Borja Sanz (Senior 125).

G A L E G O  D E  K A R T I N G
MOSTEIRO A OUTEIRO DE REI

Primeiros pasos

O
recinto feiral
lucense foi o esce-
nario da presenta-
ción en sociedade
do novo Clio

S1600 dos irmáns Vallejo.
Estrutura privada e apoios gale-
gos para face-lo estatal de asfal-

to, recompensado de momento
cun cuarto posto na carreira
inaugural. Moita cor e luminosi-
dade nun acto con máis de mil
persoas apoiando o novo pro-
xecto dos lucenses e coa presen-
cia dos rostros máis coñecidos
do automobilismo autonómico.

P R E S E N TA C I Ó N

Por todo
o alto M

oi variado está a
se-lo incio do
certame galego
de slalom, con
diversos pilotos

liderando as citas do mes de mar-
zo e abril. Así, Celestino Iglesias
foi o mellor na proba de
Barbadás, que abría o calendario.
Na dobre manga de Cortegada as
vitorias foron para Jesús López e
Pedro Cores, impondo o luso
Joao Batista o seu Mini na cuarta
disputada en Sanxenxo.

G A L E G O  D E  S L Á L O M

Reparto na cabeza



O RUTÓMETRO
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7
Todo a punto.
Outra categoría pró-
xima á Fórmula 1
ponse en marcha e
derradeira f in de

semana deste mes. Estamos a
falar das World Series by
Renault, cun calendario de

nove citas con Zolder
(Bélxica) como a primeira
delas. Entre a representación
hispana estará o galego Celso
Míguez, que agarda moito do
2006 despois dos tests inver-
nais celebrados en Montmeló,
Le Mans e Nurburgring.

4
Repartidas. España e
Portugal foron o esce-
nario das dúas primeiras
probas do Mundial de
trial outdoor. Na que o

inauguraba, celebrada na localida-
de pontevedresa de Nigrán, ven-
ceu o catalán Toni Bou, por diante
de Raga e Lampkin. Foi Raga
quen se tomou a revancha na cita
lusa, vencendo con autoridade.

5
Man firme. O expiloto
de ralis Marc Blázquez
liderou sen problemas a
primeira manga pun-
tuable para o Nacional

de TT, disputada na localidade
almeriense de Huércal-Overa.
Tra-lo piloto do Nissan Navara
situáronse Blanco e Esperto, coa
mesma unidade que o vencedor.
Na Mitsubishi EVO Cup Bertrán
e Medina fixeron o mesmo que
no peche do 2005, é dicir obter
unha victoria nesta monomarca.

6
Muller, primeiro
líder. O británico
Andy Priaulx
(BMW) e o brasilei-
ro Augusto Farfus

(Alfa) foron os vencedores das
dúas primeiras mangas do
mundial de turismos disputa-

das no trazado italiano de
Monza. Os resultados acada-
dos nestas carreiras colocan no
liderazgo provisional do certa-
me ó francés de Seat Sport,
Yvan Muller, unha das novas
incorporacións do 2006 para
pilotar o novo León.

3
Intocable. Así pare-
ce estar o francés
Sébastien Loeb, des-
pois da disputa das
probas mundialistas

de España e Francia. Victoria
para o piloto de Kronos Racing
en Cataluña e Córcega, onde
tamén brilllou o cántabro Dani
Sordo, segundo e terceiro res-
pectivamente. Unha saída de
estrada na proba de casa e un
sexto posto son o balance do
segundo español en discordia, o
tamén home de Citroën Xevi
Pons.

Miguel Cumbraos
TEXTO E FOTOS

1
Inicio agardado.
O trazado valencia-
no de Cheste deu o
bandeirazo de saída
ó mundial de GP2,

con moita presencia hispana.
Na primeira carreira victoria
para Piquet Jr, completando o
pódio o británico Hamilton e
o piloto de Campos Racing
Adrián Vallés. Na segunda
manga doblete para Arden
International con Ammer-
muller e Lapierre nas dúas
primeiras prazas, sendo ter-
ceiro o venezolano Ernesto
Viso.

2
Sen opcións. Pouca
fortuna está tendo o
piloto galego José
María Magaleno no
nacional de Montaña,

certame no que repite experien-
cia tra-la habida anos atrás,
encuadrado no grupo N. De
momento o carballinés sufriu
problemas mecánicos que limi-
taronlle as prestacións nas citas
de Trasierra e Ubrique, domina-
das por Flores e Fombona res-
pectivamente.

Hórreo nº 23    Santiago de Chile, 34
Telf: 981 56 22 11  Telf: 981 59 58 59
SANTIA GO DE COMPOSTELA
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PPPP EEEE RRRR CCCC OOOO RRRR RRRR EEEE LLLL OOOO VENTA Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS,
SCOOTERS Y CICLOMOTORES

CEPEDA - OZA (TEO)
✆ 981 80 70 27 * 696 93 62 72 (MÓVIL)

ESPECIALISTESPECIALISTAS AS 
EN MOTOS DE EN MOTOS DE 

TTTT     RRRR    IIII     AAAA    LLLL

San Marcos, 72
15890 - Santiago

Mantemento
integral do
automóbil

Tfno.: 981 585 531
Móvil: 646 531 942

Para unha mellor seguridade vial

RReevviissee  aass  lluucceess
ddoo  sseeuu  vveehhííccuulloo
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NESTA
P Á X I N A

ATOPARÁ OS

MELLORES

PREZOS DO

MERCADO DO

AUTOMÓBIL

Modelo Prezo

147 desde 15.000 €

156 CROSSW desde 30.250 €

159 desde 24.850 €

166 JTD desde 37.850 €

GT desde 23.950 €

BRERA desde 32.250 €

APV Motor
Avda. Rosalía de Castro (Milladoiro)

Teo - Santiago
Teléfono 981 53 40 57

▼

Preste atención o
estado dos seus
neumáticos, e

non se esqueza
de levar sempre

as cadeas no
maleteiro en
caso de neve.

O consello da
semana
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O
Campionato
do Mundo de
Trial come-
zou a tempo-
rada 2006 os

dous primeiros días de
abril na nosa terra, no con-
cello de Nigrán. Un feito
histórico para a nosa
comunidade, para o pro-
pio municipio, e sobre
todo para tódolos afeccio-
nados ó deporte.

Empezou nun dos
mellores escenarios do
mundo, nas terras verdes
desta esquina da península

ibérica. Os mellores pilo-
tos do planeta, entre os
que estaban o español e
vixente campión Adam
Raga ou o británico
Dougie Lampkin, amosa-
ron as súas habilidades
sobre as súas motos no
durísimo circuito situado
no Monte Castelo.

As case 20.000 perso-
as que acudiron á cita non
podían cre-lo que vían. Os
terreos máis escarpados,
as rochas máis impresio-
nantes, zonas secas, rega-
tos, lameiros e as mano-
bras máis inverosímiles.
Caseque diriamos o “cir-
co” das dúas rodas ó aire

libre. Os pilotos de trial
actualmente, para gozo
dos afeccionados, están a
medio camiño entre
deportistas e acróbatas.
Un auténtico espectáculo.
Impresionante, arriscado,
que dá vértixe. Señoras e
señores isto chámase trial.
Isto chámase Campionato
do Mundo 2006. E non,
non estaban soñando.
Estivo aquí, principiou en
Galicia, no concello de
Nigrán.

Foi o primeiro, e agar-
demos que non o último.

Estados Unidos,
Xapón, Francia,
Italia, Polonia, Reino
Unido, Alemaña,
Portugal, Andorra e…
Galicia. Dez países,
dez probas
puntuables, un
campionato do
mundo e Nigrán
como punto de
partida.

Edu Lavandeira
TEXTO E FOTOS

Espectáculo mundialen Galicia

>> Exclusivos Vehículos de Flota <<

GETZ 1.5 CRDI  DIESELXACOBEO MOTOR, S.L.
GETZ 1.5 CRDI GL 5P 88 CV DICIEMBRE 2005 KM 0 10.500

TUCSON 2.0 CRDI STYLE 112 CV DICIEMBRE 2005 KM 0 22.500

SANTA FE 2.0 CRDI 4X4 112 CV DICIEMBRE 2004 19.000

ACCENT 1.5 GLS 5P 102 CV AÑO 2004 7.000

SANTA FE 2.0 CRDI 4X4 COMFORT 125 CV AÑO 2006 KM O 24.500

Teléfonos: 981 56 96 32 - 981 56 96 30 – Boisaca  -  SANTIAGO


