
 

CURSO DE EQUIPADORES DA FGM 

A FGM convoca un curso de equipadores de escalada cos seguintes obxectivos 

1. Capacitar aos participantes para desenvolver a labor de equipar pasos de escalda de bloque e 

vías de corda para as competicións oficiais da FGM. 

2. Contar cunha bolsa de equipadores titulados para as competiciones oficiales de escalada na 

CCAA. 

3. Dotar aos clubs dun número axeitado de equipadores para as escolas deportivas de escalada. 

Horas formativas: 30 horas presenciais e prácticas en dúas competicións oficiais da FGM. 

Profesor e director do curso: Fausto Blanco Álvarez e Sergio Verdasco Urizal, equipador FEDME e 

internacional 

Datas e lugar de celebración: do 28 ao 30 de setembro en A Coruña. 

Requisitos de acceso ao curso 

• Maioría de idade 

• Ter a licencia da FGM ou FEDME do ano en curso que cubra a práctica deportiva da escalada 

• Currículo coa experiencia como equipador/a, profesor de escalada, dinamizador de actividades 

de escalada en clubs 

• Explicación razonada da motivación para participar no curso. 

• As prazas que non se cobran con escaladores galegos ofertaranse a escaladores de outras CCAA 

Matrícula do curso: 260,00 € 

• A matrícula só cobre o dereito de participas nas clases e o dereito de examen. 

• A expedición dun certificado de superación do curso por parte da FGM. 

• As prácticas obrigatorias nas competicións oficiais non serán remuneradas. 

Prazas para curso: máximo 12 e mínimo 8. 

A FGM resérvase o dereito a non convocar o curso se non se cubre o número mínimo de prazas. 

Material a aportar polo alumno/a: Unha vez incorporado/a ao curso indicarase o material a traer 

polo alumno/a. 

Período de preinscrición: do 9 ao 16 de setembro. 

Titulación: Unha vez superado o curso e feitas as prácticas, a FGM expidirá un certificado de 

equipador que capacita para realizar as funcións de equipador nas competicións oficiais e nas 

escolas deportivas de escalda. 



 

Ficha de inscrición 

 

Nome: 

 

Apelidos: 

 

Número de licencia deportiva: 

 

Data de nacemento: 

 

Número de teléfono: 

 

Correo electrónico: 

 

Xénero: 

 

Dirección postal: 

 

Poboación: 

 

CP: 

 

 

Enviar documentación ao seguinte correo electrónico: 

secretaria@fedgalmon.gal 

Asunto: Curso de equipadores 

 

 

mailto:secretaria@fedgalmon.gal


 

Explicación razoada de por que preséntaste ao curso: 

 


