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A mai trecut un an, calendarul curselor de mountain bike a devenit din ce în ce mai încărcat, sunt
week-enduri în care sunt programate mai multe curse în acelaşi timp, descoperim zone noi, revenim în
număr tot mai mare la cursele consacrate, a devenit o obişnuinţă să vezi 200 de sportivi la o cursă.
Concluzia e una singura: bicicleta şi mai ales mişcarea fizică sunt tot mai prezente în viaţa noastră.
Din această vară Bike 3Mountains va fi alături de Iron Bike Oradea în promovarea ideii de cursă pe
echipe. B3M este din acest an o cursă în etape, pe echipe.
2010: prima ediţie, cursă individuală, două zile, două trasee lungi şi două scurte. Participarea nu a fost
numeroasa, dar s-a dovedit a fi de calitate.
2011: s-a organizat “o tură de două zile între prieteni”, s-a participat individual, dar s-a rulat în grup pe
traseele de concurs.
Ediţia a treia a Bike 3Mountains va avea loc în perioada 08-10 iunie 2012 şi are în program:
o cursă de trei etape în echipe de doi
o cursă de o etapă, individuală
o cursă pentru copii
Pentru mulţi dintre noi este dificil să ne gândim la o cursă pe week-end, nicidecum la trei una după
alta, dar în acelaşi timp viaţa ne provoacă zi de zi. Poate că a venit timpul să încerci şi provocarea 3Munti!
Ceea ce a fost prezentat la prima ediţie rămâne la fel de actual: ”… Maratonul celor 3 Munti este o cursă
dificilă, solicitantă, care cere permanentă atenţie şi experienţa participării la alte maratoane. Este o cursă
cu urcări tari şi coborâri tehnice, cu împins şi cărat bicicleta, pe poteci singuratice şi pe drumuri cu trafic
deschis, pe piatră, pământ sau iarbă, prin apă, pe asfalt sau pe radacini, este o cursă care va naşte trăiri
diverse ...”
Cei care din diverse motive nu pot accepta întreaga provocare lansată, sunt invitaţi să “guste” din ea
într-o cursă individuală de o zi, mai exact cea de sâmbătă 09 iunie 2012.
Bike 3Mountains face parte din seria de evenimente outdoor CarpathianMan®, serie care cuprinde
alergare montană, schi alpinism, mountain bike şi se desfăşoară în strânsă legătură cu natura, încercând
să atragă atenţia asupra necesităţii de a păstra frumuseţea şi sălbăticia peisajului carpatin.
www.carpathianman.ro

