
Federación de Espeleoloxía Galega 

XLVI   
Campamento Galego de 

Espeleoloxía 
 

Refuxio de Cobas 
1-2  / Xuño / 2013 

Localización 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A ESTANCIA 

Esta a nosa disposición o refuxio de Cobas da F.G.E., que conta con un 

número de prazas limitadas polo que os interesados no lo teñen que comunicar 

no momento da inscripción. 

Tamén habilitaremos unha zona de Camping preto do refuxio para o que non 

teña sitio no refuxio. 

MATERIAL NECESARIO 

Material de dormida e de camping se é preciso (saco, esterilla e tenda para o 

camping). Material de espeleolixía de tamén de vertical. 

MANUTENCIÓN 

Irá a cargo da Organización, desayuno, comida e cena do sabado e desayuno 

e comida do domingo, para todos os participantes. 

 

 



Campamento galego 
Regulamento 

 

 

XLVI CAMPAMENTO GALEGO DE ESPELEOLOXÍA 

  

Xuño de 2013 

 

 

 E inprescindible estar en posesión da Licencia Federativa de Espeleoloxía do 

ano en curso para poder participar no campamento. Os menores de idade 

precisan de consentimento paterno e ir tutelados por un adulto. 

 Os participantes virán equipados con material espeleolóxico tanto de 

progresión horizontal como vertical. Tanto material individual como colectivo.  

 O límite para facer a inscripción será o venrres 31 de maio de 2013. 

 A organización non se responsabiliza de posibles accidentes e declina toda 

responsabilidade. 

 Calquera situación ou dúbida non prevista por este regulamento será resolta 

pola organización. 

 Non esquecer: Realizar un traballo en equipo e fundamental para a 

exploración espeleoloxíca. 

 

 

 

G.E.M. ÁGUILAS VERDES  

aguilasverdes2.0@gmail.com 

Telfs: Manuel 618622223;Javier :646002310; Toño:626958147 

facebook.com/AguilasVerdesEspeleoloxia  

cavermaps.org 

 

 

Programa de actividade 

  

Sabado 01-06-2013 

10:00 a 11:00  

Recepción dos participantes o Campamento no refuxio de Cobas, 

Cordinación do grupos e entrega da documentación. 

11:00 a 21:00 

Actividade espeleolóxica, exploración e xeolocalización da zona. 

22:30 

Cena en Vilardesilva para todo-los participantes con actuación musical 

amenizando a velada, a cargo da organización. 

  

Domingo 02-06-2013 

10:00 a 11:00 

Coordinación dos grupos e preparación das actividades 

11:00 a 18:00 

Actividade espeleolóxica. 

18:00 a 19:00 

Resumen das actividades e coordinación dos participantes no refuxio  

19:00  

Peche do Campamento e despedida dos participantes, entrega dun agasallo. 
 

 

 

 

Lugares de interese 

 

O G.E.M. Águilas Verdes organiza conxuntamente coa Federación Galega de 

Espeleoloxia a presente edición 2013 do Campamento Galego de Espeleoloxía, 

evento este o cal invitamos a todos os espeleologos/as galegos. 

A zona escollida polo noso club para a actividade en concreto, na que se trata 

de dar a importancia e o recoñecemento que se merece o entorno do Parque 

natural da Serra da Enciña da Lastra, un lugar privilexiado no que se atopan o 

maior número de cavidades rexistradas en Galicia (aquí chamadas Palas) e 

donde podemos disfrutar dunha variedade de palas accesibles a tódolos niveis. 

Dende a organización estamos a traballar para que estas xornadas sexan do 

agrado de todos e confiamos en poder facelo deste xeito. 

 


