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CARPATHIAN MTB EPIC 2017, gata de Start! 
 

Timp de 4 zile, campioni din zece țări se vor lupta să cucerească Carpații  
21-24 septembrie, Cheile Grădiștei-Fundata, Brașov 

 
 

Adrenalina va atinge cote maxime în aceste zile, pe cărările sălbatice ale munților 
Carpați! Rideri de top din 10 țări și de pe două continente se pregătesc să concureze la 
prima ediție a CARPATHIAN MTB EPIC, eveniment organizat de ACS MPG și susținut de 
Banca Transilvania și Gatorade. În perioada 21-24 septembrie 2017, Complexul Cheile 
Grădiștei - Fundata, din județul Brașov, devine scena unui spectacol de ciclism montan de 
înaltă calitate. Wild, Rugged, EPIC. 

 
Cicliștii se vor lupta să cucerească Carpații în această competiție ce se va desfășura în 3 

etape, pe o distanță totală de 157 kilometri și cu o diferență de nivel de 5.750 metri. 
Numeroase provocări și probe tehnice îi vor aștepta pe traseele amenajate în Parcurile 
Naționale Bucegi și Piatra Craiului, cu priveliști spectaculoase. Deschiderea evenimentului va 
avea loc joi, 21 septembrie a.c., la ora 10:00, când se vor putea ridica pachetele 
competiționale, iar totodată activități multiple vor fi accesibile riderilor și susținătorilor lor în 
cadrul Race Village, amenajat la Cheile Grădiștei - Fundata, o locație de nivel Olimpic. Apoi, la 
ora 16:30 se va da Startul în cursa opțională de calificare XCO, de 5 km, în urma căreia se va 
determina ordinea cicliștilor din prima zi de concurs, respectiv în Etapa 1.  

 
Nivelul competiției este unul ridicat la această primă ediție a CARPATHIAN MTB EPIC, 

datorită prezenței mai multor campioni internaționali și naționali, printre aceștia numărându-
se Frédéric Gombert - Franța, Janka Keseg Števková și Matej Ulik - Slovacia, Lutz Baumgärtel și 
Florian Schön – Germania, Łukasz Klimaszewski – Polonia, Márton Blazsó și Veronika Cseh – 
Ungaria, Aneliya Karagyozyan – Bulgaria, Krystyna Konvisarova – Ucraina și Maxim Ciumer – 
Republica Moldova. România va fi reprezentată la rândul său de o serie de cicliști deja 
cunoscuți în competițiile autohtone, dar și pe scena mondială: Lucian Logigan, Daniel Crista, 
Vlad Dascalu, Karina Bonta, Salome Bondor, Arpad Kelemen, Robert Dobai și Alexandru 
Stancu. 

 
În zona de Start/Finish din cadrul Race Village acțiunea este deja în toi. Zeci de cicliști 

au început să sosească din diferite colțuri ale țării și de peste granițe, dornici să se bucure de 
frumusețile naturale oferite de această locație din inima munților României. La Start urmează 
să se alinieze cicliști profesioniști care concurează la nivel internațional, dar și rideri 
experimentați și aspiranți care vor să își testeze abilitățile la maximum. 

 
  Eforturile celor mai rapizi rideri de a cuceri Carpații, în cadrul acestei aventuri 
spectaculoase la CARPATHIAN MTB EPIC, vor fi răsplătite cu premii generoase în bani, în sumă 
de 12,540 euro, dar și în produse, valoarea totală ajungând la aproximativ 30.000 euro, 

http://mpg.com.ro/
http://carpathianmtb.ro/ro/
http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/premii/
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precum și medalii cu design special. Câștigătorul acestei super competiții pe etape la categoria 
Elite, 19+ ani, va primi un premiu în bani, în sumă de 2.050 euro, și în produse oferite de 
Bosch, GoldNutrition, Gatorade, Banca Transilvania, World Class, precum și trofeul 
CARPATHIAN MTB EPIC 2017. La acestea se adaugă și premiile ce pot fi câștigate în urma 
fiecărei etape a concursului. 
 

Fiecare persoană va avea ocazia să trăiască din plin emoțiile curselor alături de 
concurenți deoarece pe durata competiției vor fi efectuate transmisiuni în direct la posturile 
Pro X - Sport.ro, Dolce TV și TVR HD. Programul transmisiunilor TV și Live se regăsește pe 
pagina oficială a evenimentului – click aici. Informații în timp real și impresii “Live” din Race 
Village veți găsi urmărind paginile Facebook a competiției și Facebook Riders Club. 
 

CARPATHIAN MTB EPIC este o competiție în 3 etape, full-service, de tipul „eat, sleep 
and ride”, aflată la prima ediție, ce provoacă riderii să parcurgă rute spectaculoase, desenate 
în Carpații Meridionali, în inima uneia dintre ultimele regiuni sălbatice ale Europei. 
Participanții au asigurate toate serviciile specifice competiției atât la Start/Finish, în Race 
Village, cât și pe traseu, la care se adaugă ore plăcute de relaxare și un program de 
divertisment excelent. O altă premieră este reprezentată de sistemul de monitorizare a 
cicliștilor. Fiecare ciclist participant la cursa 4-day Epic va avea un tracker, astfel că atât 
organizatorii, dar și invitații vor ști în orice moment unde se află sportivii. Toate detaliile 
despre acest eveniment și întreaga experiență oferită cicliștilor și susținătorilor lor se regăsesc 
pe pagina oficială: www.carpathianmtb.ro/ro/.  

 
Ne bucurăm de încrederea și susținerea acordată pentru această ediție a competiției 

din partea Băncii Transilvania și Gatorade, sponsorii oficiali ai evenimentului, alături de 

furnizorii oficiali și partenerii Kaufland X-trem, BOSCH, GoldNutrition, World Class, SUUNTO și 

Cheile Grădiștei. CARPATHIAN MTB EPIC beneficiază de sprijinul autorităților: Ministerul 

Tineretului și Sportului, Ministerul Turismului, Ministerul Apelor și Pădurilor, Romsilva, 

Administrațiile Parcului Național Piatra Craiului și Parcului Natural Bucegi, Federația Română 

de Ciclism, Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Județean Brașov și Convenția Carpatica – Centrul 

pentru România, precum și de cel al suporterilor Tuborg și Krönenbourg 1664 Blanc, Mio 

Technology, Ambulanța de Biciclete – AmBike, România Sălbatică și NTD Film.  

 

Ne sprijină și ne ajută să comunicăm în permanență și să vă informăm: Pro X – 

Sport.ro, www.sport.ro, www.prosport.ro, Dolce TV, TVR HD, KISS FM, Libertatea - Ringier, 

FreeRider.ro, eJobs, partener de recrutare, Biciclistul.ro, INGA Media, Comunicatedepresa.ro, 

Transilvania 365, Bună ziua BRAȘOV și BikeFM.ro. 

 

*** 

 

http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/premii/
http://carpathianmtb.ro/ro/urmareste-live/
https://www.facebook.com/events/1339697066116826/
https://www.facebook.com/RidersClub.ro/
http://www.carpathianmtb.ro/ro/
http://www.sport.ro/
http://www.prosport.ro/
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PROGRAMUL CARPATHIAN MTB EPIC – 21-24 septembrie 2017 

4-day EPIC:  

 Prolog, joi, 21 septembrie, Start ora 16:30 – cursă de calificare pentru stabilirea ordinii  
cicliștilor la plecare în Etapa 1, Start/Finish în Race Village, Cheile Grădiștei - Fundata; 

• Etapa 1, vineri, 22 septembrie, Start ora 10:30 - 58 km, cu diferență de nivel de 2,140 
m, cu Start din orașul Sinaia și cu Finish în Race Village, Cheile Grădiștei - Fundata; 

• Etapa 2, sambătă, 23 septembrie, Start ora 10:00 - 54 km, cu diferență de nivel de 
1,830 m, cu Start/Finish în Race Village, Cheile Grădiștei - Fundata;  

• Etapa 3 / 1 day-Challenge, duminică, 24 septembrie, Start ora 10:00 - 45 km, cu 
diferență de nivel de 1,780 m, cu Start/Finish în Race Village, Cheile Grădiștei - Fundata.   
 

Programul detaliat al fiecărei zile se află pe pagina oficială a evenimentului – click aici.  

*** 

Contacte utile: 

Relații media - Alecsandra Costin, 0764 449 916, alecsandra@tudor-communication.ro 

Relații cicliști și sponsori - Mihaela Tudor, 0753 096 526, mihaela@tudor-communication.ro 

Comunicare - Elena Vavilov, elena.vavilov@mpg.com.ro, media@mpg.com.ro  

 

 

http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/4-day-epic/
http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/1-day-challenge/
http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/program/
mailto:alecsandra@tudor-communication.ro
mailto:mihaela@tudor-communication.ro
mailto:elena.vavilov@mpg.com.ro
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