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Starurile MTB Ariane Lüthi, Frans Claes și Vitor Gamito, 
pregătite să cucerească Carpații! 

 

Evenimentul premium Carpathian MTB Epic se va desfășura  

în perioada 16-19 august la Cheile Grădiștei - Fundata 

 

 

Cea de a doua ediție a Carpathian MTB Epic, competiție multi-etapă de ciclism montan,  

acreditată UCI, se anunță a fi extrem de intensă și cu o concurență  de top! Nume mari de pe 

scena intenațională a ciclismului și-au anunțat deja prezența la Start.  

 

Pe 16 august 2018 vor intra în cursa 4-day EPIC: Ariane Lüthi, care a cucerit podiumurile la 

unele dintre cele mai grele concursuri de mountain bike internaționale, precum Absa Cape Epic 

la care a fost de 5 ori campioană; Frans Claes, numărul 1 în clasamentul UCI World Series 

Marathon; dar și atletul olimpic Vitor Gamito, câștigătorul Turului MTB al Portugaliei. 

 

Echipa MPG România este încântată să ureze bun venit celor două staruri mondiale Ariane 

Lüthi și Frans Claes, în calitate de Ambasadori de Eveniment la Carpathian MTB Epic 2018. 

Totodată, suntem onorați să beneficiem de prezența ambasadorului GoldNutrition Vitor Gamito 

la cea de a doua ediție a competiției montane din Carpații de Sud.  

 

Născută în Elveția, Ariane Lüthi, în vârstă de 34 de ani, este apreciată printre adversarii săi 

pentru abilitatea deosebită și curajul de care dă dovadă în cursele de maraton. Ea este multiplă 

câștigătoare a unora dintre cele mai dure curse de MTB pe etape din lume, incluzând Absa Cape 

Epic, Cape Pioneer Trek și Swiss Epic! 

 

Cu un background sportiv de înotătoare la nivel național și antrenor de înot, Ariane s-a lăsat 
cuprinsă de pasiunea pentru ciclism în 2009, când a participat la prima ei cursă MTB, la Roc d’ 
Azur. În scurt timp, ea și-a făcut un renume și în 2011 a decis să se mute în Africa de Sud și să 
concureze în calitate de ciclist MTB profesionist. Acum, Ariane deține multe titluri 
impresionante: este de 5 ori câștigătoare la categorie la Absa Cape Epic - mixt în 2012 și 2013 și 
de 3 ori câștigătoare la Women Elite în perioada 2014-2016; de 2 ori campioană XCM a Elveției în 
2013 și 2016; recent, ea a câștigat o medalie de bronz la Campionatele Europene de XCM 2018.  
 

„Îmi place să colecționez amintiri, nu lucruri! Motivul personal pentru care am decis să intru 
în această cursă a fost oportunitatea de a explora o țară în care nu am mai fost vreodată. De 
abia aștept să trăiesc această aventură... să descopăr în realitate acești munți magici Carpați, 
care arată absolut senzațional în pozele pe care le-am văzut! Sper doar că Dracula nu mă va 
vizita pe timp de noapte...“, ne-a declarat Ariane Lüthi, cu un zâmbet larg. 

http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/4-day-epic/
http://mpg.com.ro/
http://goldnutrition.pt/en/
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Câștigător absolut al World Series Marathon 2017! Reprezintă o performanță incredibilă și un 

titlu mult râvnit, iar acestea îi aparțin ciclistului belgian Frans Claes. Încă din anii adolescenței, 
Frans a devenit pasionat de MTB fiind determinat să meargă cu bicicleta peste tot în lume și să ia 
parte la tot felul de competiții. Și a reușit din plin! Ciclistul de 34 de ani deține locul 1 în 
clasamentul World Series Marathon, fiind de asemenea campion național la XCM în țara sa de 
origine, Belgia. 
 

„Câștigând curse pe etape precum Trans-Wales (2008), Trans-Portugal (2009) și Trans-
Maurienne (2012) mi-a oferit motivația și încrederea de a pune mai multă energie în sport și 
antrenamente. Aștept cu nerăbdare să concurez la Carpathian MTB Epic și să explorez frumusețea 
regiunii! Când oamenii mi-au povestit despre traseu și despre cursă am devenit curios în legătura 
cu experiența de a mege cu bicicleta în munții României. Apoi, am văzut filmul cursei și am fost 
imediat convins să adaug această competiție epică calendarului meu sportiv!”, ne-a mărturisit 
Frans Claes.  
 

Ce îl motivează, poate vă întrebați? „Natura mă menține în continuă mișcare!”, a adăugat 
Frans. 
 

Un alt sportiv de top care va lua parte la concursul multi-etapă din Carpați este atletul 

olimpic Vitor Gamito, cu un istoric bogat și numeroase titluri în palmares, atât în competițiile 

cicliste de șosea sau de mountain bike. În vârstă de 48 de ani, portughezul Vitor Gamito a obținut 

titlul de campion în ultimii doi ani ai Turului MTB al Portugaliei și al Algarve Bike Challenge, e 

câștigător al Alpen Tour Trophy la categoria Master, iar în 2015 a ieșit pe locul al patrulea la Absa 

Cape Epic, la categoria Master. Totodată, în 2000 a câștigat Turul Portugaliei la șosea și a 

participat la Olimpiada de la Sydney. 

 

Din perspectiva concurentului profesionist, dar și din cea a antrenorului, Vitor consideră că: 

“Ciclismul se caracterizează printr-o mare solicitare fizică și un consum caloric foarte ridicat. 

Rezistența – capacitatea maximă de consum de oxigen – și recuperarea sunt factori-cheie pentru 

a asigura performanța sportivă a atletului”. Vitor Gamito va lua startul la Carpathian MTB Epic în 

calitate de Ambasador GoldNutrition și reprezintă un concurent de temut pentru ceilalți 

participanți. 

 

Aflat la cea de a doua ediție, Carpathian MTB Epic este primul eveniment de mountain bike 

multi-etapă din România înscris în calendarul internațional UCI, la categoria S2, și va fi organizat  

în perioada 16-19 August 2018, la Cheile Grădiștei – Fundata, un complex de nivel Olimpic din 

județul Brașov.  

 

http://www.uci.ch/mountain-bike/calendar/
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Carpathian MTB Epic 2018 este deschis tuturor iubitorilor de MTB din țară și de peste 

hotare, atât profesioniști cât și amatori, oferind 2 variante de concurs: 

o 4-day EPIC include un Prolog și 3 etape zilnice de competiție. Prologul, care va avea loc 

joi, 16 august a.c., este o cursă în format XCO (Cross-country Olympic), pe un traseu de 

tip buclă de 4 kilometri. Cele 3 etape, organizate în perioada 17 – 19 august 2018, sunt în 

format XCM (Cross-country Marathon) și se desfășoară pe câte un traseu distinct de 

concurs, pe o distanță de 60 km fiecare, având plecarea și sosirea la Cheile Grădiștei – 

Resort Fundata. 

o 1-day Challenge are loc pe 19 august a.c. și, ca noutate față de prima ediție, propune un 

traseu mai scurt, de numai 40 km, special realizat pentru a oferi riderilor amatori, care nu 

au atins încă un nivel de pregătire necesar pentru cursa 4-day EPIC, ocazia unei 

experiențe MTB autentice în cadrul unui concurs internațional de top. 

 

În 2018, binecunoscutul organizator elvețian Joko Vogel s-a alăturat Comitetului de 

Organizare a Carpathian MTB Epic, apreciind la superlativ standardul de implementare a primei 

ediții. Joko Vogel este fondatorul renumitelor competiții de ciclism PERSKINDOL SWISS EPIC și 

TORTOUR, co-inițiator și organizator al UCI Cyclo-cross World Championship, ce va avea loc în 

Elveția în anul 2020. Recunoașterea internațională a venit imediat după închiderea primei ediții a 

Carpathian MTB Epic, desfășurată în septembrie 2017. Cicliști de top, dar și jurnaliști străini au 

apreciat evenimentul ca fiind unul premium, comparându-l cu cele mai renumite curse externe.  

 

Competiția ciclistă din zona Carpaților Meridionali este una de tip full-service – „eat, ride 

and sleep”, oferind tuturor participanților o experiență provocatoare, servicii standard dar și 

extra la o calitate ridicată și o organizare impecabilă. Echipa MPG România pune un accent 

deosebit pe atmosfera sportivă a evenimentului, care va fi una veselă și prietenoasă pe durata 

celor 4 zile, promovând și ospitalitatea românească. 

 

Premiile oferite de organizatori la Carpathian MTB Epic 2018 vor depăși ca valoare 

totală suma de 30.000 euro. Premiile în bani se vor aloca conform unei grile de premiere 

comparabilă cu cea utilizată în etapele de Cupă Mondială. 

 

Înscrierile sunt deschise online pe pagina oficială: www.carpathianmtb.ro/ro, ultima zi 

disponibilă pentru înscrierea în acest concurs fiind 5 august 2018. Toate detaliile despre 

Experiența oferită de acest eveniment, servicii și beneficii le regăsiți prin click aici.  

 

Înregistrarea în competiția Carpathian MTB Epic este permisă numai concurenților cu 

vârsta minimă de 19 ani, împlinită cel târziu în prima zi a concursului. De asemenea, sunt 

disponibile participări în număr limitat pentru reprezentanții mass-media, pe baza unei solicitări 

http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/4-day-epic/
http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/1-day-challenge/
http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/premii/
http://www.carpathianmtb.ro/ro
http://carpathianmtb.ro/ro/cursa/experienta/
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timpurii, a experienței în domeniul competițional 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 concursului, alături de furnizorii oficiali și 

partenerii BOSCH, GoldNutrition, Profructta și stațiunea Cheile Grădiștei - Fundata. Susțin 

Carpathian MTB Epic  în calitate de parteneri și Ministerul Tineretului și Sportului, Federația 

Română de Ciclism, Romsilva,  Administrația Parcului Național Piatra Craiului, Salvamont 

România, Centrul ROMÂNIA – CSTP, Convenția Carpatica, Consiliul Județean Brașov și Fundația 

Conservation Carpathia. Suporterii Carpathian MTB Epic sunt Tuborg, Expotehnica, Canah, 

Bucovina, Domeniile Urlați, Ambulanța de Biciclete – AmBike, România Sălbatică și NTD Films. 

Alături de competiție se află partenerul logistic DHL Express România și partenerul oficial pentru 

tracking Tractalis. Ne sprijină și ne ajută să comunicăm în permanență și să vă informăm: Radio 

GUERRILLA, FreeRider.ro, Biciclistul.ro, RomâniaPozitivă.ro, Ireporter.ro, BikeEvents.ro, Bike FM 

și SportsPlanner.com. 

 

Toate noutățile și informațiile sunt comunicate și pe noua pagină Facebook Carpathian 

MTB Epic, unde vă așteptăm cu Likes și Shares.  

 

*** 

Pentru informații tehnice despre eveniment și curse, vă rugăm să ne contactați prin formularul special - 

Contact, click aici. Acreditările reprezentanților mass-media se fac online prin completarea formularului 

special -  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 România: 

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

Coordonează peste 700 de evenimente sportive pe an, în 70 de orașe. MPG implementează 4 

sisteme naționale de sport care formează comunități cu peste 100.000 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 din calendarul sportiv, 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 4.700 de evenimente sportive și a lansat campanii de comunicare împreună 

cu mass-media specializate. Detalii despre MPG se găsesc pe: www.mpg.com.ro.  

 

https://www.facebook.com/carpathianepic/
https://www.facebook.com/carpathianepic/
http://carpathianmtb.ro/ro/contact/
http://carpathianmtb.ro/ro/presa/biroul-presa/
mailto:media@mpg.com.ro
mailto:elena.vavilov@mpg.com.ro
http://www.tenispartener.ro/
http://www.tenis10.ro/
http://www.ridersclub.ro/
http://www.runfest.ro/
http://www.corporatesports.ro/
http://www.carpathianmtb.ro/ro/
http://www.mpg.com.ro/

