Devers 200 esportistes participaran al III Triatló Illa de Formentera dissabte que ve
divendres, 2 d'octubre de 2015 00:09

El Consell de Formentera, a través de l'àrea d'Esports, ha presentat avui en roda de premsa la
tercera edició del Triatló Illa de Formentera que se celebrarà el pròxim dissabte a la localitat
d'Es Pujols. El conseller d'Esports, Jordi Vidal, ha destacat que «aquest és un esdeveniment
que s'engloba dins la campanya «Descobreix Formentera a l'octubre» i vol fomentar l'arribada
de turisme actiu que vengui a fer esport i gaudir de la nostra illa durant la temporada baixa, tant
al maig com a l'octubre».

Talls de carretera de 14.00 a 18.30 hores
Jordi Vidal ha aprofitat per demanar anticipadament disculpes als veïns i turistes de Formentera
pel tall de trànsit que es farà a la carretera. Des de les 14.00 hores fins a les 18.30 la circulació
quedarà restringida des del carrer Espalmador d'Es Pujols fins a la carretera que uneix aquest
nucli amb la Savina, a l'alçada del Sa Sequi.

Els esportistes es poden inscriure dissabte
Un total de 200 esportistes participaran en aquest triatló, segons ha informat el director general
de Unisport Consulting, empresa coordinadora de l'organització, Manuel Hernández.
Hernández ha explicat que ja hi ha 168 inscrits, i que «esperem que dissabte s'apuntin més
esportistes fins arribar als 200». El mateix dia de la prova, des de les 9.30 hores fins a les
13.30 es podran inscriure els triatletes a la carpa que hi haurà instal·lada a la plaça d'Europa,
d'Es Pujols, on també es farà l'entrega dels dorsals als participants.

Característiques del triatló
El tècnic d'Esports del Consell de Formentera, Daniel de la Dueña, ha explicat que «hi ha dues
modalitats esportives, Sprint i Olímpica, i que dins de la Sprint es pot participar per equips». La
prova preveu la pràctica de diferents disciplines esportives, segons ha afegit, «com ara la
natació, el ciclisme i la cursa a peu, en aquest ordre». En funció de la categoria les distàncies a
recórrer seran diferents però els recorreguts seran els mateixos donant les voltes necessàries
per cobrir les distàncies.

La Sprint les distàncies són: 750 metres nedant, 20 quilòmetres en bicicleta i 5 quilòmetres de
cursa, mentre que l'olímpica són: 1.500 metres nedant, 40 quilòmetres en bicicleta, i 10
quilòmetres de cursa. La distància per equips és la mateixa que la Sprint. A les 14:30 hores es
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donarà la sortida a la modalitat Sprint i Equips. Es preveu que finalitzi a les 16:30 hores, i a les
16:30 hores es donarà la sortida a la modalitat Olímpica. Es preveu que finalitzi a les 19:30
hores. Per a més informació es pot consultar la pàgina: triatlonformentera.com.

La representant de Trasmapi, patrocinador principal del triatló, Núria de la Torre, ha animat al
Consell a seguir organitzant esdeveniments esportius com aquest i ha recordat que «la
naviliera ofereix descomptes en els trajectes entre Eivissa i Formentera als participants del
triatló i els seus acompanyants, entre altres tasques de suport en el transport de voluntaris i
material per l'organització de l'esdeveniment».
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