
Federación de EspeleoloxíaGalega

Localización

Sima Aradelas. (42º38 365 N, 7º6 607 O)

O acceso máis sinxelo faise dende Seoane, no medio do pobo en dirección a Piedrafita

encontramos unha pista a man dereita que baixa ata o río Lor (onde atoparemos o

camping de Seoane) e o cruza para subir pola ladeira oposta, pasando polo pobo de

Esperante; un pouco máis arriba atopamos unha bifurcación: á esquerda imos a

Campelo e de frente a Mostad, collemos o camiño da esquerda.

Pasado o pobo de Campelo chegamos de seguida a un collado, onde deixaremos os

coches.

Material necesario

Material para facer actividade espeleolóxica: equipo completo de 
vertical, así como cordas y anclaxes. Posto que a finalidade do 
Campamento é a re-equipación da Sima Aradelas, os p articipantes 
de cada Clube que teñan taladro con brocas (8,9,10, 12,14 mm) 
sería recomendable que o trouxeran.
Saco de durmir e material de hixiene persoal.
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Campamento galegoRegulamento

XLVII Campamento Galego de Espeleoloxía

Do 14 ao 15 de Xuño de 2014 en O Courel

Data límite de inscripción no Campamento 7 de Xuño do 2014.

Cada participante pagará a súa pernocta propia, así como bus car lugar
para durmir. O refuxio da federación no Courel está a vosa dis posición.
Igualmente recordar que en Seoane do Courel existe Camping.

É imprescindible estar en posesión da Licenza Federativa de Espeleoloxia do
ano en curso para poder participar no campamento. Os menores de idade
precisan de permiso paterno (que custodiará o club) e acudir tutelados por un
adulto.

Os participantes virán equipados co material espeleolóxico de progresión
horizontal e vertical. Tanto individual como colectivo.

A organización non se responsabiliza de posibles accidentes. Manter as
medidas de seguridade é responsabilidade de cada persoa.

Calquera outra situación ou dúbida non prevista por este Regulamento será
resolta pola organización.

Non esquezas: Realizar un traballo en equipo, fundamento da exploración
espeleolóxica.

Club Alpino Ourensán
Rúa Bedoya 4, local 9 – 32004 Ourense
Tlf: 988 232 628
Mail: gescamanzaneda@gmail.com
www.clubalpinoourensan.es

Programa da actividade
Día 14 xuño.

9-10hrs Entrega de materiais e documentación e 
creación de grupos de traballo.(No collado  onde deixamos os coches)

10-20hrs Traballos en cavidad.

22hrs Céa confraternización.

Día 15 xuño.
9-12hrs traballo en cavidad.

12hrs. Asamblea Extraordinaria da Federación Galega Espeleoloxía.(LOCAL 
SOCIAL  EN SEOANE DO COUREL)

14-19 hrs Traballos en cavidad.

20hrs Clausura do campamento.

Os horarios poderán ser modificados pola organización, os p articipantes poderán
ausentarse e comer durante as actividades programadas .

Lugares de interese

A proposta que se fai este ano é a da re-equipación da Sima Aradelas, unha
sima coñecida polos espeleologos galegos por ser a más profunda de
Galicia.
Esta nova equipación consistiría en anclaxes en aceiro inoxidable e a
sustición de cordas nos pasamans por cable de aceiro inoxidable.
Por outro lado é recomendable a estracción dos anclaxes vellos e oxidados
quedando así os mellores.
A federación convoca una reunión de carácter extraordinario que se
celebrará no fin de semana para dar conta dos últimos acontecementos que
nos afectan aos espeleólogos.


