16.5. BAREMO XP: XÓVENES PROMESAS
Na reunión mantida o 23/04/2016, entre a FE.GA.TO. e os Clubs que contan con tiradores xóvenes
promesas, acordouse, entre outras, confeccionar unha táboa de puntuacións que permitise,
tanto a Clubs como tiradores, coñecer de antemán as puntuacións que teñen que acadar os tiradores
xóvenes promesas para poder optar a unha bolsa por participar no Campionato de España.
Do estudo efectuado, e atendendo ó nivel de tiro dos xóvenes promesas a nivel Nacional, creouse o
presente cadro de puntuacións, polo tanto, aqueles tiradores que consigan nos Campionatos Galegos
as puntuacións que se reflictan na Columna “A” terán dereito ó 100% da bolsa que se estableza para
tal fin, cun máximo de 150,00 €.
Se o numero de tiradores do Grupo “A” non fora suficiente para formar equipo, recurririase
ós tiradores con puntuacións do Grupo “B” inscritos para completar o equipo. Estes tiradores
elixidos só terían dereito o 50% de bolsa. Tamén se poderán formar equipos á solicitude dos tiradores
que non dean as puntuacións, ainda sabendo que non teñen dereito a ningun tipo de axuda, en tal
caso deberán solicitalo por escrito a FEGATO.
Ademais de estas axudas os tiradores xóvenes promesas tamén terán dereito a cobrar as
axudas polas medallas individuais que consigan.

Modalidade PISTOLA
Sub 23 Masculino
Sub 23 Femenino
Xuveniles Masculinos
Xuveniles Femininos
Cadetes Masculinos
Cadetes Femininos
Infantís Masculinos
Infantís Femininos
Alevins Masculinos
Alevins Femininos
Benjamins Masculinos e Femininos

“A” (Axuda 100%)
A partires de:

“B” (Axuda do 50% só no caso
de formar parte do equipo). Dende:

542
538
540
538
348
348
340
340
200
200
155

532
528
530
528
338
338
330
330
195
195
150

602,00
602,00
592,00
592,00
395,00
395,00
381,00
381,00
230,00
230,00

592,00
592,00
582,00
582,00
385,00
385,00
371,00
371,00
220,00
220,00

Modalidade CARABINA
Sub 23 Masculino
Sub 23 Femenino
Xuveniles Masculinos
Xuveniles Femininos
Cadetes Masculinos
Cadetes Femininos
Infantís Masculinos
Infantís Femininos
Alevins Masculinos
Alevins Femininos
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