
 
Pe cei care iubesc muntele, aventura şi sporturile în aer liber îi invităm să participe la 
 

„„EE CC OO -- EEXXPP LLOORR AA  BBAAIIAA  MMAARREE””   

în perioada 

11 22 -- 11 55   oocc tt oomm bbrr ii ee   22000066   
 
 
ECO-EXPLORA BAIA MARE este o competiţie de aventură, în cadrul căreia echipele 
trebuie să parcugă, contra cronometru, mai multe probe în cadrul natural specific 
Munţilor Gutâi. 
 
După buna primire de către participanţi a raid-ului din iunie (vezi www.eco-
explora.xhost.ro) organizatorii ridica ştacheta ş i  propun celor care iubesc muntele, 
aventura şi sporturile în aer liber o provocare mai mare. 
 
De această  dată ,  echipele  se vor întrece în diversele probe ale competiţiei, pe 
distanţe mai mari, de 60-70 km, respectiv 140-200 km. Probele competiţiei sunt: 
mountain biking, orientare turistică, tehnică de coardă (tiroliene, rapel şi alte 
probe), probe nautice, precum şi alte probe surpriză. Echipele vor trebui să termine 
cursa în maxim 36, respectiv 60 de ore, în funcţie de categoria la care participă. 
 
Pentru această competiţie ai nevoie de câteva lucruri: spirit de echipă, voinţă, dragoste 
pentru natură, plăcerea de a te da cu bicicleta şi de a explora cărările muntelui. Dacă tu 
şi ceilalţi membri ai echipei aveţi aceste calităţi, atunci nu ezitaţi şi alăturaţi-vă 
celorlalte echipe pentru a descoperi raidul de aventură Eco–Explora Baia Mare. 
 
Situat în zona de nord a României, municipiul Baia Mare, gazda competiţiei Eco-Explora, 
se află la poalele munţilor Gutâi, iar multe trasee turistice înspre interiorul masivului 
pornesc chiar din oraş. O parte din aceste trasee le veţi descoperi şi voi, căci raidul 
străbate potecile munţilor Gutâi, trecând prin zone cu păduri dese şi cu fauna bogată, iar 
mai apoi veţi vâsli, veţi traversa poieni si luminişuri, pante mai abrupte sau mai putin 
abrupte şi multe altele, care vă vor pune la încercare puterea de adaptare şi rezistenţa 
fizică, dar mai ales cunoştinţele, îndemânarea şi spiritul de echipă. 
 
Vă invităm aşadar să vă redescoperiţi pe voi înşivă, să vă puneţi la încercare 
calităţile fizice şi psihice, în încercarea de a termina şi de a câştiga competiţia 
alături de coechipierii voştri, în cadrul natural specific zonei. 

 
Mai multe informaţii despre raid le veţi afla pe site-ul www.eco-explora.com. 
 


