Diumenge que ve se celebra la cursa “De far a far”
dimecres, 17 d'abril de 2019 11:01

El pròxim diumenge 21 d’abril se celebra la sisena edició de la cursa “De far a far” organitzada
entre l’àrea d’Esports del Consell de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador. La sortida de
la caminada serà a les 9h des del far des Cap i de la cursa a les 11h des del mateix punt. El
recorregut és de 26 km i finalitza al far de la Mola.

Per arribar al punt de sortida de la competició hi haurà servei d’autobús pels participants. Pels
de la caminada l’autobús sortirà del port de la Savina a les 7.45h, del Poliesportiu Antoni Blanc
a les 8h i de l’encreuament de la carretera des Cap/Cala Saona a les 8.15h. Pels de la cursa
l’autobús sortirà del port de la Savina a les 9.45h, del Poliesportiu Antoni Blanc a les 10h i de
l’encreuament de la carretera des Cap/Cala Saona a les 10.15h.

Les inscripcions es poden fer fins al pròxim divendres 19 d’abril a la web elitechip.net o fins una
hora abans de les proves a la taula d’elitechip que hi haurà al punt de sortida. El preu és de 20€
per la cursa i de 15€ per la caminada. Els tres darrers km de la carretera des Cap quedaran
tallats al transit durant 30 minuts a partir de les 9h i de les 11h coincidint amb la sortida de les
proves. No hi haurà més talls de transit perquè la resta del recorregut és per vies secundàries i
camins.

Aquesta prova forma part dels esdeveniments que el Consell de Formentera organitza en els
mesos de pretemporada per atraure visitants i aquest any s’emmarca dins les festes de
Setmana Santa.
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