La Marnaton torna a Formentera
dilluns, 21 de maig de 2018 15:37

El Consell de Formentera, a través de les àrees d’Esports i Turisme, dona suport a la setena
edició de la Copa Marnaton, de natació en aigües obertes, que aquesta temporada torna a
Formentera. Després de disputar-s’hi ja una prova fa cinc anys, l’octubre del 2013, enguany
aquesta competició torna a l’illa amb la disputa de dues proves.

Raid Formentera
Prova de tres etapes que tindrà lloc entre aquest dimecres i el proper dissabte 26 amb
distàncies d'entre 6,5km i 17km. La competició es pot fer de manera individual o per parelles
(modalitat equip). En aquesta darrera modalitat, es combina la natació amb el caiac.

Els participants no sabran quines són les etapes escollides fins al dia del brífing, ja que la
decisió es prendrà en funció de la meteorologia. Són, això si, etapes d'extrema bellesa, i
algunes també d'extrema duresa. Els participants hauran de venir preparats per afrontar una
possible etapa de 17km.

En funció de la modalitat d'inscripció triada la duresa es multiplica. Així els participants que
vagin en parella, si reparteixen equitativament els seus relleus acabaran nedant la meitat de
l'etapa i remant l'altra meitat. En el cas del nedador que opti per fer-ho de manera individual
haurà d'afrontar tota la distància, essent custodiat en tot moment per un caiac. Es preveu la
participació de 10 nedadors en modalitat individual i a 20 parelles en modalitat equip.

Marnaton
La segona prova serà la segona edició de la Marnaton Formentera, que coincidirà amb la
darrera jornada del Raid. Aquesta prova tindrà dos recorreguts, un de 4 quilòmetres i un altre
d'11. Els dos partiran de la platja d’Illetes, banda de Ponent i acabaran al mateix punt però a la
banda de Llevant.

La 4km tindrà sortida a les 10 i s’estendrà fins es Pas, des d’on es retornarà a Illetes Llevant,
mentre que la 11km partirà a les 9.20h, 9.30h, 9.40h i 9.50h i donarà la volta a s’Espalmador
per completar la distància fins a Illetes Llevant. S’espera la participació d’uns 300 nedadors i
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nedadores entre les dues distàncies.

Primavera d’esports a Formentera
El Raid Formentera i la Marnaton se sumen a d’altres esdeveniments esportius com la cursa
Far a Far, la Mitja Marató Illa de Formentera o la Formentera to Run, proves i competicions que
cerquen posar en valor Formentera com a destí turístic i esportiu en temporada baixa així com
promoure l'esport entre la població local.
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