
                             
 

A doua ediŃie a maratonului “Prima Evadare” 
se desfăşoară de Ziua Europei , duminica 9 mai 

 
București, 29 aprilie 2010 

 
“Prima Evadare” este singurul maraton de mountain-bike din Bucureşti şi cel mai mare concurs 
de acest gen din Ńară. Aflat la a doua ediŃie, concursul se va desfăşura duminică, 9 mai, de ziua 
Europei. Anul trecut concursul a adus la start peste 600 de concurenŃi, stabilind un nou record 
naŃional de participare. 
 
„Suntem încrezători în succesul acestui maraton, deoarece cu 10 zile înaintea startului s-au înscris 
online peste 500 de concurenŃi. Astfel, estimăm că anul acesta vom avea un număr total de peste 
1000 de participanŃi, majoritatea acestora fiind amatori”, a declarat organizatorul concursului, 
Daniel Sărdan, din partea Clubului Alpin Român. 
 
Anul acesta COSMOTE România s-a alăturat susŃinătorilor „Prima Evadare”, devenind sponsorul 
principal al competiŃiei. Pe lângă susținerea logisticii competiției, COSMOTE va oferi participanŃilor 
accesorii necesare în cadrul concursului dar și premii atractive care pot fi câştigate în cadrul unei 
tombole la care vor mai contribui Bikexpert, Surmont si Optiplaza.  
 
“SusŃinem Prima Evadare pentru că este unul dintre proiectele care încurajează cu succes un 
stil de viaŃă sănătos prin practicarea sportului în aer liber dar şi un mediu înconjurator mai curat, 
două dintre direcŃiile importante pe care COSMOTE le promovează activ. ”, a spus Ruxandra 
Vodă, Corporate Affairs Manager. 
 
Prima Evadare este un concurs prietenos de ciclism cross-country, care deschide sezonul 
maratoanelor de ciclism montan din România, printr-un traseu uşor, fără diferenŃe de nivel. 
Concursul se desfăşoară pe drumuri de Ńară, prin pădurile din nordul capitalei, pe o distanŃă de 
aproximativ 55 de km, între Bucureşti şi Snagov. Traseul este marcat pe întreaga distanŃă de 
concurs şi este prevăzut cu 10 puncte de control, 4 zone de alimentare, este asistat de poliŃie şi 
salvare, patrulat de oficialii competiŃiei, de echipe de fotografi şi cameramani. Punctul de sosire 
este situat pe malul lacului Snagov, în interiorul complexului de agrement Astoria, şi marchează 
locul unde se vor desfăşura premierea şi tombola. 
 
Concursul „Prima Evadare” îşi propune să promoveze un stil de viaŃă sănătos, să atragă atenŃia 
asupra posibilităŃii de a face mişcare pe traseele din pădurile aflate în nordul capitalei şi să 
accentueze importanŃa curăŃirii şi ecologizării lacurilor şi lizierelor de pădure. Maratonul este 
accesibil începătorilor, dar se recomandă 2-3 ieşiri mai lungi pe teren accidentat, anterior 
competiŃiei. ConcurenŃii sunt sfătuiŃi să participe cu biciclete de munte, iar casca de protecŃie 
este obligatorie pe toată durata competiŃiei. 
 
Evenimentul este organizat de Clubul Alpin Român şi NoMad Adventure Team, şi este susŃinut de 
COSMOTE, VÖSLAUER, Bikexpert şi Primăria Municipiului Bucureşti. 
 
Pentru detalii suplimentare şi regulamentul competiŃiei puteŃi accesa www.primaevadare.ro sau 
contacta organizatorii: Daniel Sărdan – 0723 383 071. 
 


