Aquest diumenge se celebra la tercera edició del “De Far a Far”
dimecres, 6 d'abril de 2016 13:54

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Esports, ha organitzat per al pròxim diumenge 10
d’abril la cursa i caminada a peu popular de la tercera edició del "De Far a Far" que uneix els
dos fars de l'illa. La distància a recórrer serà de 26 quilòmetres. Segons ha explicat el conseller
d’Esports, Jordi Vidal, la sortida de la caminada popular serà a les 09.00 hores des del far d’Es
Cap, i la cursa sortirà a les 11.00 hores des del mateix punt. La meta serà el far de La Mola i
l’hora límit d'arribada les 14.00 hores. La institució compta amb la col•laboració del Grup
Esportiu Espalmador per l’organització d’aquest esdeveniment.

Trasllat amb autobusos

El conseller ha destacat que per ser una zona protegida i difícil accés amb pàrquing limitat
només es podrà accedir a la zona de sortida amb autocar facilitat per l'organització. Les
sortides seran des de La Savina a les 07.45 i a les 09.30 hores, des del Poliesportiu Antoni
Blanc a les 08.00 i a les 09.45 hores i des del bar Es Cap a les 08.15 i a les 10.00 hores. Per
tornar es posaran dos autobusos per baixar als participants de La Mola fins als mateixos punts
de sortida.

Inscripcions

Els participants es poden inscriure a la pàgina www.formenterasport365.com fins el divendres
08 d’abril a les 21.00 hores. De moment ja hi ha apuntats 250 participants entre les dues
competicions. El conseller ha animat a la població a que hi participi “ja que les característiques
de la caminada fa que no sigui estrictament per esportistes especialitzats”. El preu de la
inscripció és de 20 euros per la carrera, i 15 euros per la caminada. Amb el dorsal es té dret a
samarreta de la prova, avituallaments, guarda-roba, control de carrera amb xip, servei mèdic,
assegurança de Carrera i trasllat de participants.

Avituallament
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El conseller ha explicat que al llarg de la carrera hi haurà “tres avituallaments amb aigua i fruita.
Un en el quiosc 62 i un altre al quiosc la Franja i altre al final de s’Estufador. A la zona
d'arribada es trobarà un avituallament més complet on poder reposar forces després de la
cursa”.

Retirada de Dorsals

La retirada de dorsals es realitzarà a la sala de reunions del Poliesportiu Antoni Blanc el
dissabte 9 d'abril de 18.00 a 20.00 hores i a la zona de sortida del far d’Es Cap el mateix
diumenge dia 10 de 09.00 a 10.30 hores. Jordi Vidal ha agraït al personal voluntari, els
membres de Protecció Civil i la Policia Local que vetllaran pel control de la prova en tot
moment.
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