
 
 

AXUDAS A PROBAS INTERNACIONAIS 2015  

Co fin de axudar ós nosos deportistas destacados e co obxecto de apoiar a súa proxección 

internacional, convócanse as seguintes axudas a probas internacionais. 

 A Federación Galega de Tríatlon e Péntatlon Moderno, axudará os seus deportistas de alto 

nivel, na medida das nosas posibilidades e naqueles casos nos que as respectivas  Federacións 

Españolas (Triatlón e Pentatlón) non o fagan. 

O límite de deportistas que accederán finalmente a estas axudas dependerá da contía 

económica dispoñible nos diferentes momentos da tempada. 

Criterios xerais de adxudicación: 

1.- Deportistas con beca no CGTD. 

2.- Proxecto deportivo enfocado a probas  internacionais que dean puntos para mellorar nos 

ranking ITU e/ou abran portas reais de clasificación  para convocatorias internacionais con 

especial atención a Xogos Olímpicos e Paralímpicos. 

3.-Deportistas convocados e confirmados para campionatos por Seleccións Autonómicas. 

4.- Deportistas con posibilidades reais de lograr bos resultados nas competicións obxecto de 

axuda. 

5.- Compromiso de futuro, asinado co adestrador/a e a Dirección Técnica. 

 

* As peticións dos deportistas para estas axudas débense solicitar antes do 30 de Marzo do 

2015 e débese acompañar dun proxecto deportivo plurianual (2015-16), sempre que non 

dependa na actualidade da Dirección Técnica da Fegatri. 

**Tamén se terá en conta a axuda específica que se reciba doutras, institucións, clubs 

sponsor…  

 

COPA DE EUROPA QUARTEIRA 

- Aberto a categorías Xunior, Sub 23 e Elite. 

Axuda:  

- Desprazamento dende Pontevedra 



 
 

- Hotel con almorzo  

O deportista debe asumir: 

- Inscrición  

- Comidas  

 

COPA DE EUROPA JUNIOR MELILLA 

- Aberto á  categoría Xunior. 

Axuda:  

- Desprazamento en avión dende o lugar designado pola Fegatri. 

- Hotel con almorzo 

O deportista debe asumir: 

- Inscrición  

- Comidas  

- Facturación bicicleta 

 

OUTRAS PROBAS INTERNACIONAIS 

- Aberto as categorías Elite e Paratríatlon 

*Valorarase en especial o proxecto deportivo ademais dos criterios xerais. 

 

OUTROS EVENTOS 

1.- Concentración en altura (Serra Nevada) (Datas pendentes) 

- Aberto ás categorías Elite e Paratriatlon 

*Valorarase en especial o proxecto deportivo ademais dos criterios xerais. 

Todas as actuacións desta convocatoria serán dirixidas e supervisadas polo equipo técnico 

da Fegatri. 

Todos aqueles deportistas interesados deberán de dirixir a súa solicitude á Federación Galega 

de Tríatlon e Péntatlon Moderno. 


