Tret de sortida al calendari esportiu de Formentera
dimarts, 2 de febrer de 2016 15:11

Avui s'ha fet la presentació de la segona edició de la cursa de BTT Non Stop Tracks de
Formentera que organitza El Club Trideporte. La competició tindrà lloc el pròxim diumenge 7 de
febrer i ja compta amb 180 participants, dels quals 60 vénen de la Península, segons ha
explicat el conseller d'Esport, Jordi Vidal, que ha afegit que s'espera que d'aquí a diumenge hi
hagi més de 200 inscrits.

«Es tracta de la primera prova esportiva del calendari 2016», ha declarat Jordi Vidal que ha
agraït «l'organització d'aquest tipus d'iniciatives que permet gaudir de la pràctica esportiva i de
Formentera fora de temporada». El conseller ha agraït també la feina que faran Policia Local,
Guàrdia Civil, Protecció Civil i demés voluntaris perquè la cursa es pugui desenvolupar amb
seguretat.

Sortida i arribada a la Savina

L'organitzadora de la volta, Fátima Blazquez, ha explicat els horaris de la carrera, «la llarga és
de 85 quilòmetres i sortirà a les 10.30 hores del diumenge de la Savina, la més curta és de 45
quilòmetres i sortirà a les 12.00 hores de Sant Francesc». La meta de les dues curses estarà a
la Savina, abans però envoltaran l'illa per la costa «perquè així els participants puguin gaudir
del paisatge de Formentera», segons ha afegit.

En aquesta segona edició l'organització espera consolidar la prova. Les inscripcions, que tenen
un preu de 10 euros es poden fer a la web www.elitechip.net. Blazquez ha destacat que més de
50 persones de l'organització vetlaran perquè tot surti bé i ha agraït a la institució insular «el
suport que donen a la prova tant en logística, com en l'aportació dels premis». Durant la durada
de la prova, hi haurà petits talls de trànsit de curta durada, d'uns 5 minuts, en carreteres
secundàries de l'illa.
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