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 Începând de azi, 26 aprilie, rideri de mountain bike au la dispoziţie patruzeci de zile pentru a se 
înscrie la provocarea “Bike 3 Mountains”.  
Pentru cei cu adevărat pasionaţi am pregătit, trei etape, trei trasee diferite, trei munţi: Piatra Craiului, 
Bucegi, Leaota. Pentru cei la fel de pasionaţi, dar care nu au reuşit să-şi găsească un partener sau au 
dedicat mai puţin timp pentru antrenament în acest an, “doar” o experienţă de o zi în Piatra Craiului.  

 În 2012, Bike 3Mountains cuprinde o cursă pe echipe în trei etape, o cursă individuală de o zi şi o 

cursă pentru copii. Parte integrantă a seriei CarpathianMan®, 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.   

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 extraordinară într-un munte legendar: ULTRA Trail Fagaras (alergare montană).  

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. Totodată încercă să facă cunoscute numele şi 

activitatea celor care fac cinste Carpaţilor şi neamului nostru. 

 


