Diumenge 5 de maig és la nova data per celebrar la cursa i caminada 'De far a far'
dijous, 25 d'abril de 2019 10:17

El Consell de Formentera, a través de l’àrea d’Esports, informa que la cursa i caminada “De far
a far” se celebrarà el pròxim diumenge 5 de maig. Aquesta és la nova data de celebració
després que la competició fos ajornada el passat diumenge 21 d’abril per causes
meteorològiques. Aquesta és la sisena edició de la cursa i està organitzada entre l’àrea
d’Esports del Consell de Formentera i el Grup Esportiu Espalmador.

Les persones interessades a participar es poden inscriure a la web elitechip.net. El preu és de
20€ per la cursa i de 15€ per la caminada. Si algú dels anteriors inscrits no li va bé participar en
aquesta nova data pot demanar que li retornin els diners de les inscripcions en aquesta mateixa
web.

Els horaris es mantenen, 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.

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.
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