CURSO DE TÉCNICAS
BÁSICAS DE
ESPELEOSOCORRO
Curso de formación e tecnificación para
deportistas con interese na mellora e perfección
da técnica no espeleosocorro

CURSOS

2017

ESPELEOLOXÍA
DESCENSO DE CANÓNS

Obxectivos
Este curso pretende alimentar a necesidade de formación ou reciclaxe nas técnicas básicas de
espeleosocorro, dentro do propio G.E.G., co obxectivo de mellorar a seguridade dos deportistas
individuais, así como o seu correcto desenvolvemento e utilización de técnicas especiais como;
contrapesos, poleados, tirolinas, balanceos, triangulacións, códigos de cordas, etc.., dende un
punto de vista eminentemente práctico.

Destinatarios
Tódolos e tódalas integrantes do Grupo de Espeleosocorro Galego, que queiran colaborar e
participar nunha formación continua e de reciclaxe, así coma os socorristas de nova
incorporación que precisen de mellora ou formación específica na actividade.
Será imprescindible saber instalar correctamente spits, verificar a rocha e coñecer e valorar os
riscos e a seguridade dunha posible instalación.
Para participar será necesario estar en posesión da licenza federativa do ano en curso.

Prazas ofertadas
15 prazas por curso, por rigorosa orde de inscrición.
Para a realización do curso deberan cubrirse un mínimo de 6 prazas.
O alumnado mínimo, pódese baixar a petición dos participantes, si están de acordo con subir en
proporción o prezo do curso.

Prezo
65 Euros integrandes do Grupo de Espeleosocorro Galego(G.E.G.).
A manutención e desprazamentos serán por conta do alumnado.

Data de realización / Horario
Sábado 18 de Febreiro, de 09:00 a 19:00 horas
Sábado 25 de Febreiro, de 09:00 a 18:00 horas

Modalidade de curso
Presencial
A documentación estará disponible “on line” días previos o inicio do curso.

Profesorado / Ratio
Miguel Caramés (Director do curso).
Profesores titulados da Escola Galega de Espeleoloxía.
A ratio será de 2 Técnicos nivel II (como mínimo) no caso de ser 6 participantes, sumando un
Técnico de nivel II, por cada 8 participantes que se sumen.

Inscrición
Solicitar o formulario de inscrición a escuela@espeleoloxia.org
Cubrir a inscrición, declaración xurada de capacidade física, xustificante de ingreso bancario do
curso, fotocopia da licenza ou certificado da solicitude.
Os documentos remitiranse vía e-mail a escuela@espeleoloxia.org
Esta inscrición formalizárase ata 15 días antes do curso ou ata cubrir as prazas.
*No caso de non asistir ao curso, a FGE reservarase o dereito de devolución do 80% do custe do
curso, naqueles casos que acrediten unha xustificación de forza maior por escrito.

Lugar de realización
O día 18, o curso realizarase nas inmediacións do refuxio de Cobas, en Rubiá, Ourense
O día 25, farase unha práctica en cavidade, no concello de Mondoñedo.
Os/as deportistas que queiran, poderán pasar as noites previas ao curso nos refuxios da FGE en
Argomoso, Mondoñedo e Cobas, Rubiá, Ourense.
A dirección poderá modificar o lugar de realización do curso, dependendo da climatoloxía e
outros factores.

Material persoal
Cada participante virá provisto de todo o material necesario para a durmida Mono exterior,
mono interior (Mallas/Camiseta térmica), botas (de goma ou tipo montaña), casco con
iluminación eléctrica, lembrade levar PILAS (tamén de reposto), luvas, arnés de espeleoloxía con
maillón, arnés de peito, dous cabos de ancoraxe, puño ou basic con pedal, croll, stop con
mosquetón de freo, manta térmica, navalla, iluminación de reposto.
Ademais o alumnado irá provisto de equipo persoal de instalación (saca de instalación, buril,
maza, soprador e chaves de instalación de 13 e 17).
*A ESCOLA GALEGA DE ESPELEOLOXÍA RESÉRVASE O DEREITO DE REALIZAR MODIFICACIÓNS,
RECTIFICACIÓNS OU CANCELACIÓNS, SE FOSEN NECESARIAS.

