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 Bike 3Mountains aduce în Carpaţi formatul epic al curselor de mountain bike, o incursiune de o 

parte şi de cealaltă a graniţei medievale dintre două regiuni istorice ale României: Valahia şi Transilvania. 

Piatra Craiului, Bucegi, Leaota: 3 Munţi, trei zile, trei rute 

diferite într-un ţinut care respiră natură, tradiţii şi istorie. 

 Pentru anul 2012, Bike 3Mountains s-a deschis la 

Stoeneşti, Argeş. O aşezare primitoare, încărcată de istorie, 

în care dăinuie şi azi aura ocrotitoare a marelui Mihai Viteazu. 

Următoarele două dimineţi ne-au găsit la prietenii noştri de la 

Cheile Gradiştei Fundata şi pe cele două trasee care au făcut 

deliciul celor prezenţi în anii trecuţi la start. …nu stiu câte căni 

de ceai de pelin trebuie să beau ca să mi se şteargă zâmbetul de pe 

faţă... îşi descria starea de spirit Horaţiu Câmpian, unul din 

participanţii la ambele ediţii.  

 17 echipe s-au asezat la linia de start a primei etape a B3M. Traseul ales a străbatut vatra istorică a 

satului, pătrunzand adânc în masivul Leaota printre muntele Priseaca şi Gruiul Ursului, urcand apoi prin 

Tâncava până la Vf. Leaota.  trecând pe rând prin diverse puncte de belvedere asupra munţilor Iezer 

Păpuşa, Piatra Craiului şi Bucegi.  Parfumul şi culoarea covoarelor de smârdar au îndulcit secţiunile de 

push bike şi riding la limita echilibrului pe drumul până în Poienele Sântilia, odinioara loc de întâlnire 

pentru românii de dincolo şi de dincoace de munte, cu ocazia Nedeei  de Sfântul  Ilie. Ultima parte a 

traseului a coboarât în partea transilvană a muntelui, din Curmătura Fiarelor prin Plaiul Mândrului spre 

Fundata. 

La incheierea etapei clasamentele au aratat astfel: Rock Machine Team – 3:32:02, urmata de DHS 

Tibiscus Team – 3:55:36 si Mountain Riders – 4:19:17 la masculin; NoMad Merida Racing Team Women – 

5:23:19 urmata de Sis Adventure – 6:32:45 la feminin; Play Bike – 6:02:46 la mixt si Ciclomed 87 – 

4:50:52 la master.   

       

 Etapa a doua a fost surprinzătoare, o zi de luptă, fără 

înalţimi considerabile dar cu o gamă de ingrediente aproape 

completă pentru mountain bike: piatră, pământ, rădăcini, 

apă, asfalt, iarbă si cateva marcaje mutate de la locul lor. 

Fundata, Dâmbovicioara, Şirnea, Moieciu, Măgura sunt 

câteva din aşezările de la baza Pietrei Craiului care au fost  

străbătute pe bicicletă în urcare sau coborâre. Oriunde îţi 

întorci privirea aici, găseşti oameni care inca păstrează 

tradiţiile legate de păstorit şi creşterea animalelor.   

In clasamentul M3(echipe) nu s-au produs modificari 
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esentiale, astfel la masculin Rock Machine Team s-a impus si in aceasta etapa cu 3:47:20, fiind urmata de aceasta data 

de Nomad Merida Racing Team 1 (4:25:26) si la cateva secunde de DHS Tibiscus (4:25:33). Emese Fodor si Andreea 

Sandor de la Nomad Merida s-au impus in 5:30:31, urmate de surorile David 6:59:30. Play Bike la mixt in 6:45:02 si 

Ciclomed 87 la master in 5:45:14 

 

Tot sambata cei la fel de pasionaţi, dar care nu au reuşit să-şi găsească un partener sau au dedicat mai puţin timp 

antrenamentului în acest an, au avut ocazia sa incerce o cursă individuală de o zi în Piatra Craiului.  

Cursa individuala a fost castigata la open masculin de Razvan Juganaru – Giant Team (3:42:58), urmat de Bogdan 

Tiganescu – Vectra Zarnesti (3:52:03) si Bogdan Vlad – Warpsoft (4:15:48). La feminin s-a impus Andreea Dan -Sponser 

Team (5:39:03), podiumul fiind intregit de Ioana Staiculescu – Ciclopedia(6:09:15) si Ioana Carstea (6:22:16). 

  

Etapa a treia si ultima a B3M 2012 este o poveste 

despre single track.  O căţărare simbolică presarata cu 

zone de push bike ne-a condus spre Şaua Strungulita, 

incredibile imagini cu peretele vestic al Bucegiului şi al 

ţinutului străjuit de cei 3Munţi, coborâri tehnice şi lungi 

răsplătesc eforturile din cele trei zile.  

Intr-o atmosfera de prietenie toate echipele care au luat 
startul la Stoenesti au incheiat o noua editie a Bike 
3Mountains.  
Victoria finala a revenit rideri-lor de la Rock Machine 
Team (Ilyes Ferencz si Arpad Kelemen) in 10:35:09, 
urmati de DHS Tibiscus Team (Rares Manea si Catalin 
Semeniuc)-11:55:12 si Nomad Merida Racing Team 1 

(Laszlo Szigyarto si Marian Marin)-12:52:21. Cursa fetelor a dat castig de cauza experimentatei Emese Fodor si mai 
tinerei Andreea Sandor de la Nomad Merida Racing Team Women, surorile David, Silvia si Cornelia incheiand pe pozitia a 
doua. „Tinerii” medieseni Dragos Costea si Attila Szakacs de la Ciclomed 87 si echipa formata din Dana Ilinca si Cristian 
Popa sau impus la categoriile master masculin (+80ani), respectiv mixt. 

 Multumim prietenilor nostrii, sponsori, parteneri si voluntari, fara de care Bike 3 Mountains nu ar fi avut aceeasi 
valoare: Complexul Cheile Gradistei Fundata, Sponser Sport Food, ProBike Brasov, Delaco, Asociatia de Ecoturism din 
Romania, BibChip Romania, Asociatia Omul si Muntele, Comuna Stoenesti  Arges, Club Alpin Zarnesti, Salvamont 
Campulung Arges si Zarnesti, Clubul pentru Protectia Naturii si Turism Brasov, Zenith Maps, Alpinet.org, Ciclism.ro, 
Carpati.org, Zi de zi sport.ro, Grind Adventure si Asociatia Sport Natura Piatra Craiului 
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Seria CarpathianMan® 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. Ideea 

CarpathianMan® s-a născut în anul 2004 şi reprezintă un proiect multisport românesc cu caracter montan, care 

promovează sportul outdoor de anduranţă. Punerea acesteia în practică a început în octombrie 2006 cu o primă ediţie 

a cunoscutului Maraton Piatra Craiului (alergare montană), urmat la câteva luni de Postavaru Night (schi alpinism) şi în 

2008 de Sinaia Winter Race (schi alpinism). Doi ani mai târziu a fost lansat Bike Marathon 3 Mountains (mountain bike), 

iar în acest an cercul iniţial se va închide cu o cursă extraordinara de alergare, într-un munte de legenda: ULTRA Trail 

Fagaras.  

Pe lângă organizarea seriei de evenimente, CarpathianMan® susţine protejarea mediului şi refacerea celui 

distrus, prezervarea şi promovarea stilului de viaţă tradiţional, al activităţiilor şi al meşteşugurilor aflate în strânsă 

legătură cu muntele. Totodata încercă să facă cunoscute numele şi activitatea celor care fac cinste Carpaţilor şi 

neamului nostru.      

www.carpathianman.ro 


