Carpathia Trails 2019
RACE GUIDE

4321. YOLO.
Este unul dintre acronimele noastre preferate, You Only Live Once – trăiești o singură dată.
Această mantră pare să se fi strecurat în ultima vreme în conștiința noastră colectivă, mai
asertiv ca niciodată. În cultura urbană, în sport și în afaceri, această cursă contratimp de a
face fiecare moment să conteze și de a trăi viața la maxim a ajuns la cote care nu mai pot fi
ignorate. Este, fără îndoială, un factor care a catalizat expansiunea trail-running-ului în toți
acești ani.
Pentru că, la urma urmei, dacă trăim doar o singură dată, ar fi bine să alergăm în cele mai
minunate locuri și să concurăm în cele mai frumoase competiții, care să nască cele mai
speciale amintiri. Marca Once-In-A-Lifetime.
4 zile, 3 munți, 2 coechipieri, 1 EXPERIENȚĂ UNICĂ.
Asta înseamnă, în puține cuvinte, Carpathia Trails.
Toate informațiile despre eveniment le găsești și pe site-ul oficial: carpathiatrails.com

Urmărește-ne pe Social Media
Ca să fii la curent cu tot ce se întâmplă la eveniment în timp real, urmărește pagina noastra
de Facebook și contul de Instagram. Acolo vom posta mereu informații de ultimă oră
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Cum se vor
DESFĂȘURA LUCRURILE.
JOI, 27 IUNIE
●
●
●

12:00 – 15:00 – Predare kituri TEAM RUN CARPATHIA
16:00 – Start Etapa I TEAM RUN CARPATHIA
20:00 – Festivitate de premiere etapa I

VINERI, 28 IUNIE
●
●
●
●
●

07:45 - 7:55 – Imbarcare autocare spre start (Resort Fundata - Zona Restaurant)
08:05 - 8:10 – Statie autocare (Cheile Gradistei - Magazinul de Suveniruri)
10:00 – Start Etapa II TEAM RUN CARPATHIA
15:00 – 21:00 – Predare kituri SOLO RUN BUCEGI / SOLO RUN FUNDATA
20:00 – Festivitate de premiere etapa II

SÂMBĂTĂ, 29 IUNIE
●
●
●
●
●

07:15 - 7:25 – Imbarcare autocare spre start (Resort Fundata - Zona Restaurant)
07:35 - 7:40 – Statie autocare (Cheile Gradistei - Magazinul de Suveniruri)
09:00 – Start Etapa III TEAM RUN CARPATHIA / SOLO RUN BUCEGI
15:00 – 21:00 – Predare kituri SOLO RUN FUNDATA
20:00 – Festivitate de premiere Etapa III / SOLO RUN BUCEGI

DUMINICĂ, 30 IUNIE
●
●

09:00 – Start Etapa IV TEAM RUN CARPATHIA / SOLO RUN FUNDATA
14:00 – Festivitate de premiere TEAM RUN CARPATHIA / SOLO RUN FUNDATA

Ridicarea kiturilor
și declarația pe proprie răspundere
Ridicarea kitului de participare se poate face doar personal. Pentru punctul de ridicare
vezi Race Village mai jos. Pentru ridicarea kitului este necesară prezentarea scrisorii de
confirmare primite pe email la confirmarea înscrierii. Dacă nu mai găsești scrisoare poți să o
descarci din nou pe link-ul de mai jos:
[LINK DECLARAȚIE]
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Echipament
Vremea pe munte poate fi schimbătoare. Luați cu voi în bagaje tot echipamentul recomandat
de noi pe site [click aici] (l-am adăugat și mai jos în text), în funcție de condițiile meteo din
ziua cursei, și acesta, echipamentul recomandat, poate deveni OBLIGATORIU!
Obligativitatea folosirii acestuia va a fi anunțată la ședința tehnică, la start și pe pagina
noastră de Facebook.
Echipamentul pentru Solo Bucegi este cel din etapa 3, iar pentru Fundata este etapa 4.
ETAPA
1

ELEMENT

ETAPA
2

ETAPA
3

ETAPA
4

ECHIPAMENT OBLIGATORIU
Număr de concurs (pus la dispoziție de către organizatori)

DA

DA

DA

DA

Pantofi de alergare montana

DA

DA

DA

DA

Foiță de vant (windstopper)

DA

DA

DA

Caciula/Buff/Bandana

DA

DA

Rucsac sau Borseta

DA

DA

Recipient pentru lichide – minim 0.5L

DA

DA

Cana personală

DA

DA

Telefon Mobil

DA

DA

Fluier

DA

DA

Folie de supraviețuire

DA

DA

Geaca impermeabila cu membrana

DA

DA

Bluza cu maneca lunga sau combinatie tricou + manecute

DA

DA

Colanti lungi sau combinatie de pantalon + șosete care sa
acopere tot piciorul

DA

DA

Pantaloni impermeabili cu membrana

DA

DA

Manusi

DA

DA

Ceas GPS

DA

DA

Bețe de trekking

DA

DA

Kit de prim ajutor (fasa elastica + compresa sterila +
plasturi)

DA

DA

Ochelari de soare

DA

DA

Bluza cu maneca lunga din material termic

DA

DA

Baterie suplimentară

DA

DA

Șosete de schimb

DA

DA

Crema cu protectie UV

DA

DA

ECHIPAMENT DE VREME REA

ECHIPAMENT RECOMANDAT
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Trasee.
Marcare
Traseele de concurs vor fi marcate prin următoarele elemente:
● banda de marcaj SPORTGURU;
● Stegulețe de semnalizare portocalii;
● Puncte/sageti de vopsea reflectorizanta (culoarea va fi indicată la ședința
tehnica).
Alte marcaje (semne cu spray,benzi cu alte inscriptii) nu vor trebui luate in calcul.
Traseele vor fi in mare parte pe trasee marcate turistic, iar marcajul evenimentului va dubla
acest marcaj. Din respect pentru natura, vom incerca sa folosim marcaje dese doar in
punctele importante si de schimbare de directie. Va rugam sa studiați hărțile de mai jos
pentru a vedea traseul și marcajul turistic.
Pentru siguranta, recomandam incarcarea track-urilor pe telefon sau ceas. Pentru telefon,
recomandam aplicatiile OruxMaps sau OsmAnd care au posibilitatea de utilizare a
track-urilor si hartilor offline.

Timpi limita
Etapa 1 - Timp total: 1h
Etapa 2 - Prima trecere La Table: 1h 30 min, Timp total: 6h
Etapa 3 - Șaua Strunga 6h, Timp total: 8h 30 min
Etapa 4 - Timp total: 2h 30 min

Etapa 1 - Cheile Gradistei
Etapa prolog în zona Fundata, 6 km cu aproximativ 180 m diferență de nivel.
Start/Finish: Cheile Grădiștei.
Track: https://ridewithgps.com/routes/30108446
Puncte de alimentare: FINISH
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Etapa 2 - Piatra Craiului
Cu startul în zona Peștera Dâmbovicioara, urmează PUNCTE DE
ALIMENTARE
etapa din zona Piatra Craiului. Traseul probei măsoară
o distanță de 26 km cu diferență de nivel +1,584 /
-1,321 m
RP1 - La Table
Start: Cabana Căprioara, sat Ciocanu Finish: Cheile
Grădiștei
Track: https://ridewithgps.com/routes/29296925

KM
START

ELEVATION
PREV.

GAIN

6.0 km 6.0 km

+435m -45m

RP1 - La Table

11.3 km 5.3 km +800m - 800m

RP2 - Sirnea

18.5 km 7.2 km +147m -325m

RP3 - Fundata

22.7 km 4.2 km

+145m -92m

FINISH

25.9 km 3.2 km

+83m -80m

Etapa 3 - Bucegi și Leaota & SOLO BUCEGI
Cea mai lungă etapă din eveniment, cuprinde trasee PUNCTE DE
ALIMENTARE
în zona Bucegi și Leaota. Startul este din Șimon, iar
lungimea etapei este de 40.6 km cu diferență de nivel
+2517 m / -2169 m
WP1 - Obarsia
(apa si izotonic)

Avand in vedere profilul traseului si accesul auto,
RP2 - Pestera
punctele de alimentare in aceasta etapa sunt la
distanțe mai mari. Este extrem de important sa
RP3 - Sintilia
alimentati bidoanele proprii în punctele de alimentare.
Start: Șimon, com. Bran
Finish: Cheile Grădiștei
Track: https://ridewithgps.com/routes/29296924

KM
START

ELEVATION
PREV.

GAIN

+1580m
-445m

14.1 km 14.1 km
3.8 km

+0m
- 450m

31,3 km 13.4 km

+800m
-690m

RP4 - Fundata

36.5 km

5.2 km

+20m
-520m

FINISH

40.6 km

4.1 km

+125m
-55m

17.9 km

Etapa 4 - Fundata & SOLO FUNDATA
Ultima etapă a evenimentului are loc tot în zona PUNCTE DE
ALIMENTARE
Fundata. O cursă rapidă de 15 km și 430 m diferență
de nivel.
Start/Finish: Cheile Grădiștei.
Track: https://ridewithgps.com/routes/29296927

KM
START

ELEVATION
PREV.

GAIN

RP1 -

4.6 km

.6 km

+87m
-164m

RP2 -

10.2 km

5.6 km

+158m
- 175m

FINISH

14.7 km

4.5 km

+180m
-90m
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Harti Turistice.
Traseele sunt în mare parte pe marcajul turistic. Va rugam sa studiati hărțile de mai jos
pentru a urmării marcajul turistic de pe fiecare etapa.

Etapa 2 [click pentru harta mare]
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Etapa 3 [click pentru harta mare]

Etapa 4 [click pentru harta mare]
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Vremea.
Detalii despre precipitații, temperatură și viteza vântului puteți găsi la următoarele adrese:
Race village - Fundata: Meteoblue | A
 ccuweather
Piatra Craiului: Meteoblue | Accuweather
Bucegi: Meteoblue | Accuweather
Leaota: Meteoblue

Race Village.
Gazda Carpathia Trails este complexul Cheile Gradistei – Fundata Resort, o baza sportiva la
standard de nivel olimpic.
Zona de start și epicentrul evenimentului va fi în zona poligonului de tragere de la Arena de
Biatlon din cadrul complexului.

Recomandări generale.
Regulamentul evenimentului
Vă recomandăm ca înainte de începutul evenimentului, sa mai parcurgeți o data
regulamentul competitiei pentru a va reimprospata memoria privind cele mai importante
informatii, cum ar fi: probele de concurs, distantele ce trebuie parcurse, conditiile de
retragere din competiție, comportamentul în timpul competiției, precum si conditiile de
desfasurare a acesteia.
[Click pentru regulament]

Drumuri publice și trasee turistice
Carpathia Trails se va desfășura în mare parte pe poteci turistice. Vă rugăm ca pe tot
parcursul să aveți un comportament respectuos și să împărțiți traseul atât cu ceilalți
participanți cât și cu turiști aflați în drumeție.
În câteva cazuri traseele vor intersecta drumuri publice. Este obligatoriu ca pe aceste
porțiuni să respectați întotdeauna legile de circulatie în aceste situații.
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