Més de 450 corredors participaran a la FART del pròxim dissabte
dimecres, 24 de febrer de 2016 14:01

Aquest dissabte se celebra la V edició de la Formentera All Round Trail que comptarà amb més
de 450 participants, segons ha explicat avui el conseller d’Esports, Jordi Vidal, en la
presentació de la competició. «Aquesta cursa ha tingut un creixement exponencial des del
primer any amb 50 corredors, als gairebé 500 que pot arribar a tenir aquesta cinquena edició,
tot i que està destinada a corredors experimentats», ha declarat el conseller.

La Formentera All Round Trail és una cursa de 72,5 quilòmetres que recorre la costa de
Formentera amb sortida al port de la Savina a les 8 del matí. Conjuntament se celebra la Half
Round Formentera Trail de 40,5 quilòmetres, amb sortida des dels Arenals a les 11.30, i el Tros
de Fart de 21 quilòmetres, amb sortida des d’Es Caló 13.00 hores. Les tres competicions
arriben al port de la Savina. El temps límit de la durada de la prova són de 13, 9,5 i 4 hores
respectivament. El Consell Insular de Formentera, el Grup Esportiu Espalmador i Elitechip són
els organitzadors de la competició que té 5 punts d’avituallament.

Els esportistes es poden inscriure a la plana web www.elitechip.net fins al pròxim dijous 25 de
febrer a les 20.00 hores. El divendres 26 de febrer entre les 17.00 i les 21.00 hores els
participants podran recollir el seu dorsal a la carpa habilitada a la Savina. A partir de les 19.00
hores el psicòleg Pere Serra, especialista en aquest tipus de competicions, i l’esquadró
d’Eivissa oferiran una conferència «Una perspectiva dels Ultra Trail en general i del UTMB en
particular». El dissabte al matí a partir de les 8.00 hores l’organització també entregarà els
dorsals pels participants de les dues curses més curtes, i posteriorment desplaçarà a tots els
participants cap a la sortida dels Arenals (Half Round) i Es Caló (Tros de FART).

El conseller d’Esports ha agraït a totes les institucions implicades com Autoritat Portuària i
l’àrea de Medi Ambient del Govern Balear que hagin col·laborat per fer possible aquesta
cinquena edició. A més, Jordi Vidal ha destacat la feina que faran Policia Local, Guàrdia Civil,
Protecció Civil i el voluntariat en general perquè tot transcorri amb seguretat. El conseller ha
mostrat el seu desig de què «els participants puguin gaudir de l’esperit d’aquesta cursa i del
paisatge costaner de l’illa», en una competició que segons ha destacat és «molt respectuosa
amb el medi ambient, ja que es penalitza als participants si es comprova que llancen algun
tipus de fem durant la carrera». A la presentació també han assistit el tècnic d’Esports, Daniel
de la Dueña, l’organitzador Vicent Rosselló, i Pere Serra.
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