
Federación de EspeleoloxíaGalega
XXVIII CAMPAMENTO GALEGO 

de descenso de CANÓNS 
Material necesario

Os participantes virán equipados co seu material persoal completo de barrancos,
traxe de neopreno completo, casco, calzado adecuado, e o material de

ió ti l t t i di id l l ti í i h d d 40 MURAS (Lugo)progresión vertical, tanto individual como colectivo, e mínimo unha corda de 40
m.
Para a pernocta disporemos da antiga escola de Viveiró que conta con duchas 
de auga quente, será necesario traer sacos e esterillas.
Xunto a escola existe tamén un área de estazonamento de autocaravanas, e de 
acampada.

Inscripcións
Na praza de Viveiró, estará habilitada unha carpa para a recepción dos
inscritos, entregaremos diversos materiais e dosieres xunto co agasallo
conmemorativo do campamento.

acampada.

Cea-Velada
Na mesma praza de Viveiró, no restaurante Casa Vituco & Picapan
realizaremos a cea. E importante que a inscripción se realice coa suficiente
antelación e respetando o prazo, xa que o restaurante ten prazas limitadas
(50) e de superar ditas prazas debemos xestionar un servicio de katering(50), e de superar ditas prazas debemos xestionar un servicio de katering .
Prezo da cea : 18€ / Inscripción aberta hasta o 2 de Maio de 2018.

LocalizaciónLocalización
Viveiró / Muras / Lugo.
Coordenadas GPS:

X- 610980
Y 4816364Y- 4816364

Dende a estrada  LU -540 
que enlaza Xermade con
Viveiro, no Km 27 
(alto da Gañidoira), tomar ( )
un desvío  a dereita que 
indica 
VIVEIRÓ / PALEIRA



Campamento galegog g

XXVIII CAMPAMENTO GALEGO de
Programa de actividade

XXVIII CAMPAMENTO GALEGO de 
descenso de CANÓNS 

MURAS (Lugo)
12 e 13 de Maio en Viveiró / Muras

Sábado 12:

A partir das 10:00 recepción de participantes.12 e 13 de Maio en Viveiró / Muras.

O proceso de inscripción terá como data límite de 2 de Maio.
A traves de e-mail enviareis nome, apelidos e DNI, clube de pertenencia
xunto coa vosa talla de camiseta para o agasallo conmemorativo.
De seguido a cada inscrito lle facilitaremos un nº de conta para efectuar o

17:30 hora aproximada de retorno de participantes.

19:00 Reunión para a coordinación da limpeza do río 7 saltos de Silan a
realizar o domingo día 13.

ingreso de 18 € correspondente a cea.

Para poder participar no campamento e imprescindible estar en posesión da
Licenza Federativa Galega de Espeleoloxia do ano en curso para poder
participar no campamento, ou calquera outra licencia análoga de espeleoloxia
recoñecida por esta (as federacións integradas na CEC) Os menores de idade

21:15 Cea –Velada no restaurante Casa Vituco .
Sorteo de agasallos para os participantes.

Domingo 13:

9:30 Almorzo , e inicio da actividade.recoñecida por esta (as federacións integradas na CEC). Os menores de idade
precisan de permiso paterno (que custodiará o club) e acudir tutelados por un
adulto.

Para axilizar trámites e abaratar custes
imos enviar toda a

11:00 Saída en grupos para o rego de Silán onde se realizarán as labores de
limpeza.

15:00 Despedida dos participantes e peche do campamento.
información  dixital dos canóns da 
via e-mail  aos asistentes.

A organización non se responsabiliza de posibles accidentes.
Non poderán asistir menores de 14 anos.
Calquera outra situación ou dúbida non prevista por

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ao chegar, dirixirse ao pobo de VIVEIRÓ (non Viveiro) onde vos espera a 
organización, veredes no mapa que se vos facilita, pódese localizar todo 
perfectamente, non  hai presa, todo está moi preto, accesos a canóns, saídas, 
en menos de 1 hora podedes estar entrando en canóns, con un solo vehículo.Calquera outra situación ou dúbida non prevista por

este regulamento será resolta pola organización.

Espeleoclub Rei Cintolo
Rua Pardo de Cela nº10 baixo 
Mondoñedo

Os bravos ríos de Muras  e arredores esperan a vosa visita.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concello de Muras – Lugares de interese.
Visitar as Turbeiras da Serra do Xistral.
Ruta de senderismo  A VEIGA – CARELLE.
Ruta de senderismo REGO DOS CORUXOSMondoñedo

Teléfono-982521331
Correo electrónico
reicintolo@hotmail.com

Ruta de senderismo   REGO DOS CORUXOS.
Toda a información en :
muras.gal


