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CARPATHIAN MTB EPIC urcă aventura ciclistă  

pe cele mai sălbatice culmi ale Carpaților 
 

Înscrierile la competiția de ciclism în 3 etape 
 se deschid joi, 4 mai 

 
21-24 septembrie, Cheile Grădiștei - Resort Fundata, Brașov 

 

Cea mai nouă aventură de ciclism montan este acum realitate. Toți pasionații de 

MTB sunt invitați să își testeze limitele! 3 etape de curse cu provocări incredibile, 157 

kilometri de pedalat într-un cadru natural și 5,750 de metri de urcare, toate pentru 

cucerirea uneia dintre ultimele regiuni sălbatice ale Europei, într-un eveniment de 4 zile: 

CARPATHIAN MTB EPIC!  

Wild, Rugged, EPIC.  

 

Această aventură EPICĂ, organizată de MPG și programată pentru perioada 21-24 

septembrie 2017, lansează provocarea atât cicliștilor MTB profesioniști ce concurează la nivel 

internațional, cât și riderilor experimentați și aspiranți de a-și testa abilitățile la maximum și 

de a-și satisface dorința de a trăi o experiență spectaculoasă. Concursul CARPATHIAN MTB 

EPIC oferă șansa fiecăruia de a-și provoca propriile limite și de a experimenta cele mai EPICE 

rute de concurs din inima munților Carpați.  

 

Indiferent dacă alegi aventura 4-day EPIC, începând cu un Prolog pe 21 septembrie, 

sau varianta 1-day Challenge de pe 24 septembrie a.c., îți promitem să te încântăm cu 

experiențe ce îți imping la extreme limitele și care se desfășoară într-una dintre ultimele 

regiuni cu adevărat sălbatice din Europa - munții Carpați din România. Cine acceptă invitația în 

această aventură uimitoare va avea ocazia să exploreze pe două roți Parcurile Naționale 

Bucegi și Piatra Craiului, cu văile lor verzi și răcoroase și piscurile amețitoare de unde se 

deschid priveliști incredibil de frumoase ce îți taie respirația, și să admire monumentele 

naturale Babele și Sfinxul sau trecători ce ascund povești din vremuri străvechi. 

 

CARPATHIAN MTB EPIC va avea o campanie de promovare amplă ce va include 

transmisiuni în direct pe diferite posturi de televiziune – Pro TV și Sport.ro – și de radio, dar și 

publicații tipărite și online, precum și social media. Fiecare spectator va avea ocazia să afle 

informații despre eveniment în timp real și să trăiască emoția competiției. 
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CARPATHIAN MTB EPIC este conceput ca un concurs MTB full-service, pe etape, cu 

format individual, singurul de acest fel din România. Evenimentul se va desfășura la Cheile 

Grădiștei - Resort Fundata, în județul Brasov, la o distanță de numai 3 ore de mers cu mașina 

față de București, capitala țării. Echipa MPG își dorește să ofere tuturor participanților o 

experiență deosebită și fără griji, cu un pachet de tipul „eat, sleep and ride”, care acoperă 

totul, de la cazare de 3* într-un Race Village de nivel Olimpic, până la planuri de nutriție și de 

alimentație, servicii complete specifice concursului la Start/Finish și pe traseu, la care se 

adaugă ore plăcute de relaxare și un program de divertisment excelent. Misiunea MPG este de 

a ajuta cicliștii să se concentreze asupra competiției și să se bucure la maxim de întreaga 

experiență și de festivalul dedicat pasiunii pentru ciclism.  

 

4-day EPIC include un Prolog, o cursă opțională, și 3 etape de competiție zilnice. 

Prologul care va avea loc joi, 21 septembrie, este o cursă de calificare XCO, de numai 6 

kilometri lungime, ale cărei rezultate vor fi folosite pentru determinarea ordinii concurenților 

la linia de Start pentru prima etapă, din 22 septembrie. Fiecare dintre cele 3 etape se 

desfășoară pe un traseu distinct de concurs: 

• Etapa 1, vineri, 22 septembrie - 58 km, cu diferență de nivel de 2,140 m, cu Start din 

orașul Sinaia și cu Finish în Race Village, Cheile Grădiștei - Resort Fundata; 

• Etapa 2, sambătă, 23 septembrie - 54 km, cu diferență de nivel de 1,830 m, cu 

Start/Finish în Race Village, Cheile Grădiștei - Resort Fundata;  

• Etapa 3, duminică, 24 septembrie - 45 km, cu diferență de nivel de 1,780 m, cu 

Start/Finish în Race Village, Cheile Grădiștei - Resort Fundata.   

 

Fiecare concurent va avea la dispoziție un pachet complex de servicii și beneficii, la 

standard înalt de organizare, ce cuprinde: înscriere în concurs, cu număr și cip de 

cronometrare MyLaps; tricou tehnic de ciclism cu un design special - ediția CARPATHIAN MTB 

EPIC 2017; poliță de asigurare de bază, cazare, mic dejun, masă după cursă, cină în cadrul 

petrecerilor tematice și un prânz de rămas bun în ultima zi a concursului; puncte de 

alimentare și hidratare la zona Start/Finish și pe trasee dotate cu apă, băutură izotonică, 

fructe și alte produse alimentare energizante; vestiar și garderobă; servicii tehnice pentru 

bicicletă, precum și servicii de asistență medicală și comunicații de urgență atât în Race Village 

cât și pe trasee; spălare de biciclete; transport de la Race Village în zona de Start din prima zi a 

evenimentului, care va fi la Sinaia; medalie de Finisher, din metal și cu design original, la 

încheierea fiecărei curse. La acestea se adaugă multe alte surprize și activități la care au acces 

în Race Village.  

 

Toate beneficiile standard și variantele suplimentare, precum preluarea și îngrijirea 

bicicletei după cursă, servicii tehnice premium sau masaj de relaxare, care pot fi incluse în 

http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/4-day-epic/
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pachetele de concurs, sunt detaliate în întregime pe pagina oficială a competiției la rubrica ce 

descrie experiența evenimentului. 

 

1-day Challenge are loc pe 24 septembrie pe același traseu al celei de-a treia etape din 

aventura 4-day EPIC. Este o competiție desfășurată pe o distanță de 45 kilometri care oferă 

tuturor riderilor amatori, care nu sunt încă suficient de pregătiți pentru cursa 4-day EPIC, un 

punct de plecare excelent pentru a se bucura de o experiență uimitoare și de toate serviciile și 

beneficiile pe care le oferă acest eveniment. 

 

Eforturile celor mai rapizi rideri care vor cuceri Carpații în cadrul acestei  aventuri 

spectaculoase la CARPATHIAN MTB EPIC vor fi răsplătite cu premii generoase în bani și 

produse a căror valoare totală ajunge la aproximativ 30.000 euro, precum și medalii de 

podium, confectionate din metal și cu un design special. 

 

Înscrierile în eveniment se vor deschide luni, 15 mai 2017, și pot fi efectuate exclusiv 

online pe site-ul oficial, accesibil în Engleză și în Română: www.carpathianmtb.ro/ro/.  

Riderii pot avea acces la o taxă specială de înregistrare în perioada de lansare. Ulterior, 

prețurile pachetelor vor crește treptat, iar ultima zi disponibilă pentru înscrierea în acest 

concurs este 10 septembrie 2017.  

 

Pentru a se putea înregistra în competiția CARPATHIAN MTB EPIC, concurenții trebuie 

să aibă vârsta de 19 ani împlinită în prima zi a concursului. Totodată, pentru a putea relata 

într-un mod entuziast și realist despre acest eveniment, sunt deschise participări în număr 

limitat și pentru reprezentanții mass-media, pe baza unor solicitări timpurii, a experienței în 

domeniul ciclist și a selecției în vederea acordării de acreditări speciale.  

 

Ne bucurăm de încrederea și susținerea acordată pentru acest eveniment din partea 

Băncii Transilvania și Gatorade, sponsorii oficiali ai evenimentului, alături de sponsorul Mega 

Image și de furnizorii oficiali și partenerii BOSCH, GoldNutrition, World Class, SUUNTO, 

Federația Română de Ciclism și Cheile Grădiștei. Suporterii CARPATHIAN MTB EPIC sunt 

Ambulanța de Biciclete – AmBike, România Sălbatică și NTD Films. Ne sprijină și ne ajută să 

comunicăm în permanență și să vă informăm: KISS FM, radioul oficial, Libertatea - Ringier, 

FreeRider.ro, eJobs, partener de recrutare, Biciclistul.ro, Inga Media, Comunicatedepresa.ro și 

BikeFM.ro. 

 

Rezervă-ți locul si pregătește-te de o experiență unică la CARPATHIAN MTB EPIC! 

 

*** 

http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/experienta/
http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/1-day-challenge/
http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/inscrieri/
http://www.carpathianmtb.ro/ro/
http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/info-inscrieri/
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Pentru informații tehnice despre eveniment și curse, vă rugăm să ne contactați prin formularul special 

de pe pagina oficială a evenimentului la rubrica Contact, click aici. Acreditările reprezentanților mass-

media se fac online prin completarea formularului special de pe pagina oficială a concursului la rubrica 

Presă, click aici. Pentru subiecte ce țin exclusiv de comunicare și promovare, vă rugăm să ne scrieți la 

media@mpg.com.ro sau la elena.vavilov@mpg.com.ro.   

*** 

Despre MPG: 

2017 este un an special pentru Media Production Group (MPG), organizatorul CARPATHIAN 

MTB EPIC. Compania de marketing sportiv aniversează 20 de ani, timp în care a creat, inovat și 

dezvoltat proiecte media și concepte sportive de succes pe piața românească care susțin 

atragerea populației către practicarea recreațională a unui sport, ca mod sănătos și distractiv 

de petrecere a timpului liber.  

 

MPG este lider de piață pe segmentul proiectelor sportive adresate practicanților amatori. 

Coordonează aproximativ 750 de evenimente sportive, în 70 de orașe, acoperind întreg 

parcursul anului. MPG implementează 4 sisteme naționale de sport care formează comunități 

de peste 80.000 de practicanți amatori:  tenis - www.tenispartener.ro, www.tenis10.ro, 

ciclism - www.ridersclub.ro, alergare – www.runfest.ro și un sistem de competiții pe 10 

discipline sportive, în București, accesat de peste 200 de companii - Romanian Corporate 

Sports – www.corporatesports.ro. Cel mai nou eveniment lansat în 2017 este CARPATHIAN 

MTB EPIC, o competiție de ciclism pe etape, cu format special: www.carpathianmtb.ro/ro/.  

 

În ultimii 10 ani, MPG a implementat peste 4.000 de evenimente sportive și a lansat campanii 

de comunicare împreună cu mass-media specializate. Detalii despre MPG se găsesc pe: 

www.mpg.com.ro.  

 

*** 
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