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Cross, a bit of
everything
Moieciu de Sus, te simți acasă!

Oamenii acestui
pământ

3

Irina Anton

ni se pare impresionant!

Nouă ni se pare impresionant să fim iar
la Moieciu de Sus pentru încă o ediție de
colecție EcoMarathon.

R

evin alergători din întreaga Românie, ba mai
mult, din străinătate, când revii
înseamnă că acolo te-ai simțit
minunat, iar noi toți suntem recunoscători.
Ne gândim an și an la un 2010
și o primă ediție cu emoții, însă
emoțiile cresc, așa și așteptările, iar noi am încercat să fim
profesioniști și să îmbunătățim organizarea de la an la an,
iar voi alergătorii sunteți mai
bine pregătiți și gata din nou de

Start.
Am crescut odată cu copiii, ei
au alergat la EcoKids iar acum
vin să alerge Cross-ul sau se încumetă chiar la maraton.
Îi știm pe toți cei ce ne-au fost
alături an de an la fiecare ediție
și apreciem implicarea și efortul fiecăruia.
Impresionant este numărul țărilor participante, în acest an 24,
sau numărul celor care și-au
dorit să alerge la Moieciu. S-au
terminat înscrierile extrem de

repede, regretăm imposibilitatea de a suplimenta numărul
de locuri, mai ales la proba de
Cross care a devenit atât de
căutată, dar le mulțumim celor
ce au acceptat situația și unii
dintre ei ne sunt alături în echipa de organizare sau vor fi pe
traseu la o plimbare și pentru a
vă încuraja.
Veți descoperi în acest număr
al revistei oamenii acestor locuri, veți găsi sfaturi despre
cum să abordezi traseul și mul-

te alte informații utile legate de
EcoMarathon.
Vă urăm mult succes la cursa
pe care ați ales-o, bucurați-vă
de natură și de momentele speciale de pe traseu.
Mulțumim fiecărui voluntar în
parte, suntem mai buni și mai
implicați de la an la an!

Bine ați (re)venit la
EcoMarathon!
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Destinația de ecoturism

n 1991, când am poposit
pentru prima oară în Moieciu de Sus, m-am îndrăgostit
iremediabil de peisajul fermecător al culmilor Bucegilor și Pietrei Craiului. Îmi plăcea nespus
cum erau risipite hodăițele din
lemn cu acoperiș din șiță pe suprafețele aparent interminabile
de fânețe. Gardurile simple din
lemn sau cele din piatră așezată
una peste alta în lungul limitelor
de proprietate m-au fermecat.
Însă, sub aspectul lor arhaic și
încântător se adăpostește o
incredibilă resursă de biodiversitate. La fel de fermecătoare
este și arhitectura casuțelor
risipite peste tot pe dealuri sau
inșiruite ca mărgelele în lungul
văilor. Case construite de localnici cu multă trudă, chibzuință și
deșteptăciune. Și afirm acest lucru, pentru că orice casă veche
era așezată fie în spatele unei
coame ca să fie apărată de vânt,
pe o terasă de râu ca să nu poată fi inundată de puhoaie sau cu
fața către sud - ca să primească
cât mai multă lumină în timpul
verii. Casele aveau o arhitectură
simplă, rurală, care împrumuta
elemente din vecinătatea de
sud a Câmpulungului sau de
nord a Țării Bârsei. Casele, pe
cât de mici, pe atât de elegante
și utile erau, și îndeplineau toate
cerințele și necesitățile vieții oamenilor de munte.
Am avut nevoie de câțiva ani
să pot pătrunde în amănunt tot
ceea ce înseamnă să trăiești într-un sat de munte, să te bazezi

De ce?

la greu - fie la un incendiu, la inundații sau la adunatul fânului
- pe vecinii tăi, să înteleg ce înseamnă dedicația creșterii animalelor, să înțeleg ce înseamnă
să faci cu propriile mâini produse alimentare care hrănesc
familia și prietenii, să muncești
în pădure ca să ai cherestea ca
să-ți ridici o casă și să trăiești
după dictatul climatului fără să
te vaiți cât de grea este viața.
Am înțeles că ceea ce m-a fermecat pe mine prima oară, peisajul acestui petec de pământ,
este creat de oamenii locului.
Pe ei i-am botezat „creatorii peisajului agro-pastoral”. Oriunde
mă uitam, mi se arăta peste tot
munca anevoioasă de întreținere a unei fânețe. Începând de
la căratul gunoiului de grajd pe
umeri sau pe spatele unui măgăruș și risipirea lui pe fânețe, la
adunatul pietrelor și greblatul lor
înainte de coasă, la rispitul fânului, uscatul la soare și adunatul
lui în căpițe sau în podurile hodăițelor, munca părea că nu se
sfârșește vreodată.
Aici am înțeles plăcerea pentru
această muncă, râsetele și glumele spuse de localnici la munca fânului. Tot aici am savurat
gustul mâncării adevărate și
odihna binemeritată a unei zile
istovitoare pe dealurile Moieciului. Aveam ce povestii despre
eroii mei, creatorii peisajului, in
Germania, la fel de fel de prezentări despre zona montană
din România.
Greu mi-a fost, însă, să înteleg

cât de ușor și rapid tot ei și-au
abandonat propriile rădăcini
culturale și au început să copieze din ce în ce mai mult „urbanul”, să mimeze o schimbare și
adaptare la cerințele noilor vizitatori care năvăleau week-end
de week-end văile Moieciului, în
căutare de distracție și băutură.
Eroii mei au început să-și abandoneze arhitectura veche, specifică, și în loc să o dezvolte și
să continue forma străveche de
construire cu materiale locale,
au început să ridice pe fiecare
suprafață posibilă și imposibilă
câte o construcție ”modernă”
pentru turiști. Iar dacă nu au făcut-o ei, au construit cei cărora
tot ei le-au vândut fânețele din
fața casei.
Fânețele îndrăgite de mine s-au
transformat treptat în suprafețe
sufocate de asfalt, beton sau
pișcoturi betonate. Mi-a fost
greu să înțeleg că deodată produsele locale nu mai erau căutate, că gustul brânzei este prea
aspru pentru gusturile vizitatorilor obișnuiți cu simțul olfactiv al
produselor industriale. Mi-a fost
greu să înțeleg cum eroii mei
începeau să cumpere produse
industriale din supermarketurile
apărute peste noapte la marginea Brașovului, și prezentau
mâncărurile în lista lor de meniuri ca fiind „tradiționale”!
Recunosc că mi-a fost la fel de
greu să înțeleg cum de eroii mei
și-au abandonat și meșteșugurile străvechi, susținând deodată că produsele nu mai rezistă

Gabriela Cuzapan

Gabriela Cuzapan

și că nu sunt „moderne”. Nu am
înțeles cum de tabla albastră pe
un acoperiș poate fi vzută ca
fiind mai frumoasă decât șița
făcută și bătută de un meșter
local!
Se apropie 30 de ani de când
am ajuns pentru prima oara în
sat, de când am hotărât să-mi
trăiesc o bună parte din viață
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„Instituția Prefectului Județului Brașov
este onorată să susțină cea de-a IX-a
ediție EcoMarathon, eveniment organizat
de Centrul de Ecologie Montană. Este o
manifestare care se circumscrie efortului
nostru de sprijinire a sportului de masă
și a acelor evenimente care aduc plusvaloare diferitelor zone din județul Brașov,
contribuind nu doar la o mai bună imagine
a comunităților locale, ci și la dezvoltarea
lor durabilă și, de asemenea, la educarea
tinerei generații în spiritul protejării naturii”

Mihai Benea

aici și să mă preocup de ce se
întâmplă pe aceste meleaguri.
Nu vreau să fiu un profitor al
acestor peisaje, vreau să le savurez și să mă bucur de ele cât
mai există, să fiu un avocat al
lor și să mă implic cât pot de
mult ca ele să rămână vii. Dacă
mulți vecini au hotărât că este
mai bine pentru ei să plece din
sat și nu și-au mai văzut viitorul
aici, cu atât mă bucur mai mult
când văd că unele familii tinere
încă se mai dedică preocupărilor străvechi și au încredere
că acesta este drumul în viitor:
crescutul animalelor, dulgheritul
sau producția de brânză și cârnați, sau găzduirea în case cu
bun gust a vizitatorilor.
Modelul celor care au luat-o pe
făgașul turismului industrial,
construind imensități de hoteluri, distrugând orice punte cu
trecutul care a generat nașterea
acestui peisaj, nu este de demn

de urmat, pentru că forma
aceasta de turism nu este una
de durată. Ea irosește resursa
cea mai de preț a zonei, peisajul

rante, mâncând și privind în jur,
ca peisaj cumile hotelurilor de
patru, cinci, sau opt etaje?
Vreau să cred că nu va fi așa!

agro-pastoral montan, care nu
este inepuizabilă.
Stau și mă întreb cum va arăta
această zona în alți 30 de ani,
dacă vom permite în continuare
să înlocuim fânețele cu asfalt și
piste din beton, sau să înlocuim
stâncile de calcar de pe fiecare gâlmă cu hoteluri din beton.
Vom „savura” stând la restau-

Vreau să cred că aceste tinere
familii care au înțeles adevărata valoare a zonei, a continuării
tradițiilor înaintașilor lor, vor știi
să conserve atât arhitectura cât
și îndeletnicirile de odinioară, că
vor știi să le dea din nou valoarea cuvenită și că nu se vor lăsa
atrași de câștigurile pe termen
scurt oferite de turismul indus-

trial.
Inițiativa fundației CEM de a
promova și susține conceptul
unei destinații de ecoturism
„Poarta Carpaților” în Fundata,
Moieciu și Bran, sprijină demersurile acestor tineri și dorește să
atragă în zonă, în următorii ani,
vizitatori care știu să dea importanță acestor valori locale.
Ecoturismul este singura formă de dezvoltare sustenabilă
economică pentru zona Fundata, Moieciu și Bran, prin care
se pun în primul rând în valoare
aspectele locale, autentice - atât
cele culturale, cât și cele naturale, fără necesitatea de investiții
în obiective turistice artificiale,
cum ar fi pârtii de ski mecanizate sau parcuri de distracție.
Planificați-vă o vacanță în Poarta Carpaților împreună cu familia și prietenii voștri:
www.poartacarpatilor.ro!
de Mihai Orleanu

5 Mai 2018

www.ecomarathon.ro
6

zent o parte dintre odăi sunt părăsite, fânețele se mai întrețin
de dragul subvențiilor, iar tinerii
care se ocupă în continuare de
animale sunt din ce în ce mai
puțini, dacă sunt. Eu n-am întâlnit decât unul sau doi, în toate
plimbările mele pe poteci.

Oamenii acestui
pământ
de Roxana Farca

Î

ntr-o dimineață, după câteva zile petrecute între forme de relief ascunse în ceață și
ploaie, am deschis ochii către
culmi înalte pudrate cu zăpadă,
perfect conturate pe fundalul
unui albastru intens. Am sărit
din pat, m-am echipat și, după
un mic dejun în viteză, am pornit pe traseul marcat cu omulețul albastru ce pleacă din Moieciu de Sus, spre poiana Andolia.
Acolo știam că găsesc odăița
nouă care miroase a lemn și
fân, dar și o priveliște frumoasă
către Piatra Craiului.
Gheața de pe potecă îmi scârțâia sub bocanci, aerul era tăios
și rece, iar lumina strălucitoare
din jur mi-a dezghețat un zâmbet mulțumit pe față. Soarele
nu apăruse de mult din spatele Bucegilor, razele lui abia se
salutau de bună dimineața cu
aburii și fumurile ce se ridicau
din vale. Sunetele erau mai curate și ricoșau cu ecou de pe o

culme pe alta. Câinii își transmiteau alertele, oile comentau
cu glas tremurat, iar vacile, mai
cumpătate în vorbe, își legănau
tălăngile.

Generații

Sătenii erau deja la muncă, la
odăițe, grajduri cocoțate pe
dealurile și fânețele din jurul
satului. Urcarea abruptă către
acestea poate fi o provocare
serioasă pentru un bucureștean antrenat doar pe scările
rulante de la metrou. Într-o pa-

uză de gâfâit, am observat un
bătrân care tocmai fereca bine
ușa la odăiță. L-am așteptat să
urce în potecă și l-am întrebat
dacă-i gata treaba. Mi-a răspuns că a dormit acolo, că și-a
păzit vacile, de frica ursului.
Nu era primul care îmi povestea despre ursul care poate să
rupă încuietorile sau, dacă nu
reușește asta, să sape până pătrunde pe dedesubt.
Animalele erau cândva foarte
importante pentru locuitorii din
Moieciu și împrejurimi. Cât vezi

Turismul pare să fie o ocupație mult mai atractivă pentru
generațiile noi, însă rezultatele
pot fi controversate. „Partea
bună e că nu au plecat foarte
mulți tineri, au rămas ancorați
în Moieciu de Sus pentru că au
avut de lucru prin turism„ mi-a
spus Cornel Dumitru, proprietarul pensiunii Casa Ana Elena
și al unui atelier de ţesătorie. Pe
de altă parte, Aurica Dragoslovean, profesor și logoped, mi-a
împărtășit temerea ei: „tinerii intră prea curând în câmpul muncii, câștigă puțin și se blochează acolo, ajung la un moment
dat distruși emoțional și fără să
știe, de fapt, o meserie”.

cu ochii, de jur împrejur, peisajul
e împărțit în parcele și punctat
prin mici case de lemn în care
se adăpostesc vacile. Cineva
din familie trebuie să urce zilnic la ele, să le îngrijească, să le
dea apă și fân. Doar vara văcuțele pleacă în deplasare, sus la
munte, pentru pășunat. În pre-

Dacă noi, orășenii de o anumită
vârstă, am crescut cu amenințarea îndeletnicirii de măturător,
copiii din Moieciu de Sus par să
privească activitatea bătrânilor
ca pe o pedeapsă, iar vina nu
este numai a lor. „Mamaie a zis
că dacă nu învăț și nu-mi place
cartea, tot așa o să dau și eu la
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coasă” a spus nepoţelul Mariei
Pepene, după ce a văzut cum
muncește zi de zi bunica lui, în
vârstă de 75 de ani. Pepenica,
așa cum i se spune în sat, a
trudit o viață întreagă pe lângă
casă, având grijă de animale și
familie, lucrând la război și frământând cei mai buni cozonaci,
dar are o veselie molipsitoare și
o anumită înțelepciune pe care
nu am găsit-o la mulți tineri cu
așa zisă carte.

Poteci către odăițe

Continuându-mi drumul am întâlnit alt bătrân, își condusese
văcuțele la adăpat, iar acum
umplea bidoane cu apă, să le
urce pe cal și să le ducă la cele
câteva oi pe care le avea, înapoi
la odăiță. Animalele blocaseră
drumul și mi-a spus să le mân
eu înainte, că vine și el imediat.
„Luați un băț și o să vedeți că
merg, știu drumul”. Încântată
de perspectiva de a-mi încerca
abilitățile de văcar, m-am apropiat de ele și am vrut să le conving să se miște. Au făcut doi
pași după care au înțepenit din
nou în mijlocul drumului, uitându-se peste umărul lor și al meu,
spre stăpân. Nu aveau nici cea
mai mică intenție să asculte de
mine, dimpotrivă, mă măsurau
din priviri ca pe un intrus neașteptat și nedorit. M-am declarat
învinsă, iar omul a râs și s-a fălit cu loialitatea animalelor lui.
M-am strecurat pe lângă ele
și am plecat mai departe, spre
poiana în care îmi propusesem
să ajung. Stratul de zăpadă era

mult mai gros acolo, iar Piatra
Craiului mă aștepta așa cum
am sperat, munte sur cu tâm-

ple albe și guler delicat de nori.
I-am făcut câteva portrete și,
când m-am întors, am surprins
și procesiunea venind spre odăiță: bătrânul călare și vacile suspicioase care au rămas neclintite în mijlocul drumului imediat
ce au sesizat apariția mea colorată în mijlocul întinderii albe
. Au înaintat apoi precaute spre
odaie, cu ochii țintă la mine, încremenind la orice mișcare pe
care o făceam de parcă jucam
statuile.
Deși e plin de străini și turişti
în văi, sus pe culmi sunt mai
puțini călători, iar animalele
nu sunt așa obișnuite cu vizitele. Am constatat asta când
am fost primită cu aceeași
reticență și de vacile familiei
Robu, cunoscută mai degrabă
de către prieteni ca Mamaie și
Tataie. Am vrut să aflu ce înseamnă vizita zilnică la odăiță
și, într-o dimineață devreme,
i-am ținut companie lui Tataie.
Sau mai bine spus mi-a ținut el
mie companie, așteptându-mă
când panta mă biruia. Dacă

EcoMarathon-ul s-ar fi ținut în
vremea tinereții acestui bunic
plăpând și iute, cred că ar fi fost
un competitor greu de învins.
Eu aveam colțari (snowline), el
niște ghete obișnuite, nici măcar bocanci, așa că am ocolit
poteca înghețată și am luat
dealul pieptiș, pe sub crengile
brazilor până sus de tot, lângă
Piatra lui Pițigoi și foarte aproape de Fundata. Un vițel de culoarea caramelului topit în lapte
a sărit ca pe arcuri când m-a
văzut și de fiecare dată când
am ridicat obiectivul aparatului foto către el. Tataie n-a stat
prea mult pe gânduri, s-a apucat imediat de țesălat, spălat și
muls vacile, a scos gunoiul, le-a
hrănit și le-a dus la apă, la fântâna din apropiere.

„Mă duc la odăiță nu
că mă forțează cineva. Dar când stau
numai pe acasă mă
plictisesc. Mai citesc, mai dau drumul la televizor, dar
parcă n-am răbdare.
Și îmi face bine un
pic de mișcare. Când
viu de la vite am așa
o poftă de mâncare!
Beau o țuică fiartă,
nu mai mult de atât,
mănânc și apoi pot
să mă odihnesc”,

mi-a spus el. După vizita la odaie am băut și eu o țuică cu Tataie, Mamaie și Cornelia, nora lor
care se ocupă de pensiune, e
angajată la Centrul de Ecologie
Montană și are grijă de foamea
celor care aleargă la EcoMarathon.
Povestea lui Tataie ar putea
intra în paginile unei cărți, o
carte despre destinul copiilor și
oamenilor dintr-un sat de munte. La unsprezece ani a părăsit
satul pentru a lucra ca cioban,
cu un unchi din câmpiile Bărăganului. Departe de casă și
de blândețea familiei, lipsit de
șansa de a-și continua educația, a învățat de la natură, oi și
lupi. Când s-a întors pentru scurt
timp în Moieciu, la șaisprezece
ani, avea senzația că dealurile

din jur se prăvălesc peste el.
Definitiv s-a întors abia la optsprezece ani, dar a continuat să
cutreiere pădurile și munții, ca
cioban sau ca pădurar. Munca,
violența unchiului și condițiile extrem de dure de viață l-au călit și
în prezent, când îl auzi povestind
și râzând, nu-ți vine să crezi că
ești măcar pentru câteva minute
martor și părtaș la o viață care
numai banală nu poate fi numită.
Chiar dacă e un caz extrem și
o dovadă de tărie și putere a
caracterului uman, Tataie nu e
singurul care-și aduce aminte de
munca din copilărie. Toți cei cu
care am vorbit și care au trecut
de patruzeci de ani își amintesc
de implicarea pe care o aveau în
gospodărie.
Continuare la paginile18-19
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Kilometru cu kilometru,
voluntarii vă întâmpină la EcoMarathon!

MARIANA GHERGHEL
Voluntar cu pasiune

DANIELA BASIA

La ultimul Km. din traseu

Mihai Benea

Primul an în care am fost voluntar la Ecomarathon a fost 2012.
Mi-a plăcut ideea de a participa
la o astfel de manifestare care
promovează mişcarea şi care
angrenează o masă atât de
mare de populație: organizatori,
concurenți, voluntari. O comunitate din care îmi place să cred
că fac parte. Mi-a fost repartizat
postul ,,La Mamaie’’, sau i se mai
spune ,,La Bisericuță’’. Eu ştiu că
acolo este Km.31, împreună cu
câțiva prieteni, îi întâmpinăm pe
toți cu încurajări, cu apă proaspătă de la izvor, dulciuri, şi la nevoie
ceai cald preparat în odaie de însăşi Mamaie.
A fi voluntar nu e greu, iau lucrurile ca pe o provoare, în fiecare an
diferă starea vremii, pregătirea
fizică şi morală a concurenților.
În orice moment se poate ivi o situație inedită, ca voluntar trebuie
să fii pregătit să oferi ajutorul cât
de mic la momentul oportun.
Îmi place să ma implic pentru ca
singura şi cea mai mare satisfacție este atunci când citesc mulțumirea pe fața concurenților, zâm-

betul blând de recunoştință că
existăm, prin prezența noastră, la
orice kilometru, le ridicăm moralul şi pot merge mai departe.
Aş putea spune că e o pasiune.
Izvorăşte din adâncul meu, îmi
place şi mă bucur să pot face
bine semenilor mei. Puținul meu
aport, mica mea contribuție ajută la reuşita unei competiții de
mare amploare cum este Ecomarathon. Ce să-mi doresc mai
mult?
În 2012, Ecomaratonul a avut loc
în 5 mai. Era prima mea participare, eram plină de entuziasm,
mă bucuram când soseau concurenți, eu le strigam din toți plămânii: felicitări, mai aveți 11km,
pe aici este drumul dumneavoastră, baftă!
La un moment dat, mă sună fiul
meu şi-mi spune: ai devenit bunică! Am strigat în gura mare, yes
sunt bunică! Nu pot să descriu
în cuvinte sentimentul pe care
l-am avut când concurenții care
tocmai treceau pe acolo, s-au
oprit din cursa lor să mă felicite pe mine şi să-mi ureze toate
cele bune, nici un efort nu e prea
mare pentru a fi lângă oameni cu
suflet la fel de mare. Anul acesta, competiția va avea loc tot în
5 mai, nepoțica mea împlineşte
6 ani, iar la mine va fi a-7-a participare consecutivă la EcoMarathon. Concurenții vor fi o parte
aceiaşi, o parte mai noi, eu voi fi
tot la km. 31, cu acelaşi entuziasm, cu mai multă experiență şi
mult mai bogată în amintiri legate de evenimentul acesta.

Andrei Tănasie

Mă numesc Basia Daniela,
locuiesc în Râșnov și anul
acesta sunt la a opta participare ca voluntar la EcoMarathon. Am ales să mă
implic în organizarea unui
astfel de eveniment deoarece fiind din zona Branului, în copilărie am făcut
câtiva ani de schi fond, nu
cu performanțe deosebite,
însă suficient să simt ce
înseamnă spiritul de competiție si cât de mult contează pentru concurent să
fie încurajat.
Cel mai greu km din experiența de voluntar? După
experiența mea de volun-

tar consider că la Băngaleasa este unul din cele
mai grele posturi, acolo
concurenții sunt deja obositi si au nevoie de mai
multă încurajare.
De trei ani postul meu este
la ultimul km. Aici domnul
Angelescu în fiecare an
ne răsfață cu câte o cafea caldă, anul trecut ne-a
surprins cu câte o porție
de mămăligă cu brânză și
carne de la garniță. După
ce am luat castroanele
aburinde o iau încet la vale
să-i duc unul lui Adi însă
văd că începe să se agite
să facă disperat semne...
până să pricep ce vrea,
îmi zboară un castron din
mână, fiind atins de primul
concurent ajuns în postul nostru. După această
întâmplare am avut toată
ziua voie bună desi vremea nu a fost foarte prietenoasă cu noi!

Irina Anton
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Crina Buzgan

traseu?
CB: Îmi place tot traseul, cele
trei bucle sunt impresionante,
alergabile, cu peisaje de vis.
Nu pot spune că am o porţiune
preferată deoarece nu l-am reţinut încă atât de bine.

PB 04:37:29, Loc 3 Feminin 2017

Luiza Loloiu

Putem spune că erai junioare
anul trecut când ai participat la
EcoMarathon, care este experiența ta în alergarea montană
și de unde această pasiune?
CB: Sunt alergătoare montană amatoare cu o experienţă
de aproximativ 2 ani şi 3 luni.
În acest moment nu sunt legitimată la nici un club sportiv,
lucru care urmează să-l fac pe
viitor.
Am îndrăgit alergarea montană
de la primii kilometrii alergaţi
pe potecă de munte, asta se întâmpla în decembrie 2015. Am
fost invitată în Parâng de un
prieten, Codrea Gheorghe, care
urma să îşi facă antrenamentul. Chiar dacă
la început a fost
greu, am fost atât
de entuziasmată
încât în câteva
luni am avansat
mult, datorită iubitului meu, cât şi lui Gheorghe
Codrea, Silip, cum îi spun prietenii, care ne scotea la alergări
şi cu care continui să mă antrenez şi în prezent.

participare la EcoMarathon, am
ales cursa lungă, ca experienţă
înainte de această cursă aveam
2 maratoane în 2017 şi unul din
2016, şi toate câştigate. Deci,
junioară încăpăţânată fiind, pot
spune ca nu îmi era frică, mintal eram pregatită, dar cu mari
emoţii datorită fetelor bune cu
care trebuia să concurez. Însă
mă bucur că am reuşit să fac
o cursă bună, cu un timp bun
care mi-a adus fericitul loc 3.
Ce așteptări ai pentru ediția
din 2017? Ce cursă vei alerga
în acest an la EcoMarathon?
CB: În 2018 sper să am un an
excelent, fără accidentări şi cu
rezultate cât mai
bune.
Din experienţă,
cunosc
faptul
că la data unei
competiţii poţi
să ai ghinionul
de o zi proastă în care să nu
poţi alerga la nivelul cel mai
bun de pregătire, eu sper ca
anul acesta să am puţine zile
proaste şi să mă pot bucura
din plin de toate cursele la care
voi alerga.
La EcoMarathon voi alerga
iarăşi cursa lungă, am rămas
plăcut impresionată de anul
trecut şi vreau să repet experienţa.

„Revin la
EcoMarathon pe podium iar!”

Un rezultat excelent pentru
o primă participare la concursul de la Moieciu, Loc 3 la
Marathon - Open feminin și un
timp foarte bun, care a fost
experiența din 2017 și cum ai
simțit tu acest concurs?
CB: Anul trecut a fost prima

Preferi o anumită porțiune din

O amintire inedită din experiențele legate de munte sau de
competițiile de alergare?
CB: Iubesc muntele şi mă simt
liberă şi fericită de fiecare dată
când urc la munte. Mă bucur ca
am întâlnit pe munte o mulţime
de oameni frumoşi la chip şi suflet care împart aceeaşi pasiune
cu mine şi cu care am impresia
că ne cunoaştem de-o viaţă.
Care este echipamentul preferat și ce vei alege să porți
pentru o cursă cum este EcoMarathon?
CB: Nu am un echipament pre-

dare a traseului pentru că şi eu
am trecut prin asta, tot ce trebuie să facă e să-şi asculte propriul organism, el ne transmite
diverse semne, de exemplu, ne
spune când trebuie să slăbim
ritmul, când trebuie să mâncăm sau să ne hidratăm.
Cei care alergă prima oară la
Moeciu şi în special la cursa
lungă, cea de maraton, trebuie
să aibă grijă să păstreze resurse necesare şi pentru bucla 3
care ne surprinde cu o urcare
destul de lungă şi istovitoare
după mulţi km acumulaţi în picioare.
Cum sunt punctele de alimentare de pe traseul EcoMarathon? Folosești batoane sau
geluri suplimentar?
CB: Pe traseul de la EcoMarathon punctele de alimentare
şi hidratare sunt amplasate,

Alexandru Farca

ferat, îmi place să alerg cît mai
subțire, mai lejer îmbrăcată
pentru că sunt adepta frigului,
mai bine mă simt dacă mi-e un
pic frig decât să suport căldura.
La EcoMarathon o să mă îmbrac lejer în funcţie de condiţiile
meteo care vor fi anunțate. Nu
am un sponsor de echipament
sportiv ca să pot spune ca voi
purta un tricou sau un alt articol vestimentar cu brandul respectiv.
Un sfat pentru cei care aleargă
prima oară la cursa lungă, cea
de marathon?
CB: Vreau să încurajez pe toată lumea care decide să alerge
pentru prima dată un maraton,
îi înţeleg perfect dacă au mari
emoţii legat de modul de abor-

după părerea mea, bine, la distanţe bine gândite şi folositoare
pentru fiecare alergător pentru
a-şi lua necesarul de energie.
Eu, la fiecare cursă unde alerg,
pe lângă alimentele de pe traseu, am la mine suplimentar şi
câteva batoane şi geluri energizante.
Zona preferată de antrenament?
CB: Imi place să alerg oriunde
şi oricând, doar să fac sport şi
mişcare, însă zona mea preferată de antrenament este, bineînţeles, muntele. El mă scapă
de stres, de supărări şi de energia negativă pe care o acumulez pe parcursul unei zile.
Muntele e cea mai frumoasă
creaţie a naturii

5 Mai 2018
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E timpul să alerg
primul marathon
montan!”
„Când am fost invitat în 2015
la Ecomarathon Moieciu nici
nu mi-am imaginat că acest
concurs va deveni cel mai drag
mie, deoarece în cariera mea
profesională am avut multe
concursuri minunate.
După trei încercări reușite la
proba de cros, cred că deja
sunt pregătit pentru a-mi îndeplini visul meu de foarte mulți
ani, și anume de a alerga primul
maraton montan.
Chiar dacă nu sunt în cea mai
bună formă fizică, cum eram
acum câțiva ani, dar îmi doresc foarte mult să trec cu bine
această provocare.
Și cea mai mare bucurie a mea,
și consider acest lucru cel mai
important succes al meu, este
că la fiecare ediție am fost urmat de tot mai mulți alergători

Vitalie Gheorghiță, 36 ani
A treia oară treia oară la EcoMarathon
Prima oară la Marathon
PB – Cross 2015 - 56 min, Loc II

din Republica Moldova, de prieteni, iar numărul lor devine tot
mai numeros în fiecare an. În
acest an vor lua startul la EcoMarathon, 39 de alergători din
Republica Moldova.
Din experiența mea anterioară,
concursul este destul de dificil
tehnic și trebuie tratat ca atare.
Echipamentul trebuie ajustat
condițiilor meteo și terenului.
Îmi aduc aminte prima mea ediție, la ultima coborâre la Cross,
m-am oprit și nu îmi venea să
cred că pe acolo se coboară,
ba chiar și se aleargă! Noroc cu
încălțămintea corespunzătoare
care a fost salvarea mea!”
Viorel Gheorghiță, fratele geamăn al lui Vitalie, a câștigat proba de Cross – 2017 cu timpul
de 1h00:24

HAMACUL MULT VISAT
Sfârșitul anului 2016 ne-a găsit în atelierul de croitorie cu idei multe pentru a realiza în Brașov un hamac
portabil, foarte ușor, și în același timp foarte rezistent. Șase luni mai târziu, după multe ore de teste, am
găsit combinația perfectă între materiale și forme.
Punem suflet în tot ceea ce facem și avem încredere
deplină în fiecare din hamacele realizate de noi.
Ne imaginăm mereu locurile minunate pe care le vor
vizita hamacele și simțim că suntem parteneri în
călătoriile voastre. Cele mai apreciate poze trimise
de voi pe pagina noastră de facebook sunt răsplătite
odată pe luna cu un hamac făcut în serie limitată
special pentru acest concurs. Îl livrăm gratuit oriunde
în lume.
Am alergat cu plăcere alături de prieteni la Ecomarathon și suntem foarte bucuroși să fim parteneri în
zona de relaxare. (Rareș Petre)

Andrei Tănasie
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Pumnii strânși pentru victorie!
„You’re simply the best, better
than all the rest ... cânta Tina
Turner în timp ce ajungeam la
linia de finiș. Prima alergare
montană din 2017 mi-a adus
prima (și momentan, unica)
victorie, pe PRIMUL loc!
În sfârșit acel moment a venit,
chiar dacă nici nu l-am visat.
Știam că EcoMarathon este o
cursă vestită unde nume grele
de alergătoare montane vor fi
la start.
Înainte de a pleca din Moldova,
ultimul mesaj al antrenorului
meu a fost ”Je croise les doigts
pour ta première victoire” – ”Îți
țin pumnii pentru prima ta victorie”, eu răspunzându-i însă,
nici să nu viseze la aceasta. Se
întâmplă în viață că unii oameni
cred în noi mai mult decât noi
înșine, și acesta a fost și cazul
meu.
Totul s-a întâmplat în ultimii
doi km când am depășit aler-

Diana Nastas, Republica Moldova
PB Cross - 1h22:34
Loc 1 Feminin – Cross EcoMarathon 2017

Andrei Tănasie

gătoarea care era pe locul doi,
iar apoi, pe ultimii 800m, la o
coborâre abruptă am reușit să
o depășesc și pe prima concurentă. Ultimii 600m i-am alergat
cât de repede am putut, iar apoi
a venit linia de Sosire unde am
auzit de la Tina Turner că sunt
cea mai bună.
Ce mi-a părut totuși unic în termeni de organizare, a fost micul dejun comun a doua zi după
competiție. Sa stai afară, să admiri peisaje, să bei un ceai și să
savurezi discuții cu diverși alergători – e o minunată plăcere,
oferită și de vremea de la început de mai. Evident că și echipa
de voluntari și susținători e impresionantă și ei contribuie cu
50% din succesul nostru.
Revin și în acest an, tot la cros.
La maraton încă mă gândesc,
dar totuși nu planific a alerga
unul nici în 2018. Mă pregătesc
pentru cursele mai scurte, dar
cu siguranță va veni și ziua în
care voi alerga și un maraton
montan. Mai am nevoie de curaj pentru aceasta.”

5 Mai 2018

www.ecomarathon.ro
14

Alături de mama la EcoMarathon
Câteva cuvinte despre tine, a
câta participare la EcoMarathon
va fi?
Carolina: Carolina, 29 ani, lucrez
în marketing, dar și ca antrenor
personal de fitness. Sunt la a 5
a participare la EcoMarathon.
Practic, de când am descoperit
alergarea montană, nu am ratat
nicio ediție. Am participat atât la
Cross, cât și la Maraton. EcoMarathon este deschiderea festivă
a sezonului de maratoane montane pentru mine. Atâta timp cât
voi alerga, nu cred că voi rata
vreo ediție.
Cum a încolțit gândul să alerge
și mama ta în acest an?
Carolina: Pentru familia noastră, EcoMarathon este ocazia
deja tradițională de a ne reuni la
munte pentru un weekend sportiv – părinți, frați, verișori, unchi
și mătuși, aproape toată lumea.
Mulți dintre ei participă la competiție. Părinții mei au venit la
câteva ediții să ne încurajeze, iar
anul acesta mama pur și simplu
nu vrea să stea pe margine, și-a

dorit să ni se alăture în acțiune.
Mama este o fire sportivă, de la
ea am și preluat pasiunea pentru
mișcare. Dorința de a participa la
EcoMarathon a fost și motivația
ei de a rămâne activă peste iarnă.
O întâmplare care a contribuit la
dorința ei a fost o plimbare împreună pe traseul EcoMarathon,
în vara anului trecut. Deși inițial
am plănuit să ieșim la o drumeție scurtă, peisajele “ne-au furat”
și am ajuns să parcurgem 27
km. Cred că mama s-a îndrăgostit atunci de traseu și și-a promis
să revină.

Aveți o tradiție în familie a sportului și a pasiunii pentru munte?
Carolina: Avem o tradiție în familie în ceea ce privește sportul,
alergarea în special. Atât mama
cât și eu am practicat atletism
ani de zile. Muntele este o pasiune mai recentă. Am crescut în
Alexandria, în zona de câmpie,
și, deși petreceam vacanțele la
munte, nu ne-am aventurat mult
timp pe trasee. De câțiva ani am
descoperit frumusețea adevărată a crestelor montane.
Ne poți povesti o amintire inedită din copilărie alături de părinți,
poate dintr-o drumeție

Carolina: Din copilărie îmi amintesc ieșirele cu familia la pădurea
de lângă oraș. Mama ne angrena
întotdeauna în activități sportive:
întreceri în alergare, exerciții de
gimnastică. Îmi amintesc că ne
distrăm pe cinste și mi se părea
absolut normal să ne petrecem
timpul liber într-un mod activ.
Face parte din ADN-ul nostru.
Cum ți se pare traseul de la EcoMarathon, l-ai recomanda cuiva
pentru a începe alergarea montană?
Carolina: Traseul de la EcoMarathon este plin de peisaje
frumoase și destul de diverse!
Practic, te poate fascina suficient de mult timp încât să nu
realizezi efortul pe care îl depui.
L-aș recomanda, cu siguranță și
începătorilor deoarece nu are un
grad de dificultate mare. De asemenea, întreg evenimentul din
jurul concursului, cursa copiilor,
mulțimea de participanți, fac din
EcoMarathon un festival al alergării montane ce nu trebuie ratat!

Vesta de alergare

S/LAB SENSE ULTRA 8 SET
Salomon este un pionier în ceea ce
priveşte vestele de alergare, inovând
şi adaptând mereu materialele pentru a se potrivi cât mai bine alergătorilor, astfel încat să creeze o senzaţie
confortabilă de învelire şi să reducă
punctele de presiune.
De ce să alegi vesta de alergare în
schimbul unei centuri cu bidon?
Vesta este facută din materiale uşoare şi moi care permit o ventilaţie bună
şi o uscare rapidă. Vesta se fixează
bine de corp, iar în cazul în care este
nevoie de echipament suplimentar
sau pentru alergări mai lungi, este o
alternativă viabilă. Vesta este comparabilă cu o bluză de compresie din
punct de vedere al greutăţii reduse
şi al confortului folosirii, dar permite
şi accesul rapid la echipament; totul
ţine de preferinţa individuală şi de
traseul ales. Poate fi folosită atât pe
trasee medii, cât şi pe traseele scurte
întrucât materialele respirabile permit o ventilaţie optimă, iar în cursele
sau turele lungi este extrem de utilă
datorită diversităţii buzunarelor şi comodităţii folosirii.
În ceea ce priveşte hidratarea, Salomon a reconceput sistemul de
prindere a bidoanelor moi de apă,
astfel încât acestea nu balansează

şi nu cad, iar modificarea bidoanelor,
prin adăugarea unei părţi de cauciuc
dur, păstrează forma şi facilitează
folosirea lor. Vesta S/Lab Sense Ultra este construită dintr-un material
foarte flexibil care îţi permite să bei
apă din bidoane chiar şi fără să le
scoţi din buzunare.
Vesta S/Lab Sense Ultra este prevăzută cu o gamă largă de alte buzunare. În continuarea buzunarelor
pentru bidoane sunt două buzunare
încăpatoare foarte flexibile în care se
poate transporta echipament; alte
2 buzunare cu fermoar poziţionate
în dreptul coastelor, în care se pot
depozita în siguranţă geluri şi batoane, chiar şi telefonul, iar folosirea
acestora nu duce la discomfort. Pe
spatele vestei sunt 2 buzunare mari
pentru transportul echipamentului
pentru vreme rea sau a alimentelor
suplimentare pentru ture mai lungi.
Vesta are şi alte buzunăraşe pentru a
depozita ambalajele sau cheile de la
maşină. În ceea ce priveşte designul,
el a fost reconceput, iar buzunarele
de depozitare nu par a fi adăugate
vestei ci fac, mai degrabă, parte din
structura ei.
Ca şi invovaţie, sistemul de fixare a
fost regândit, bretelele sunt fixate în-

tre ele de un elastic care se agaţă de cârlige, facilitând deschiderea chiar şi
atunci cand ai degetele îngheţate sau mânuşi. Atâta timp cât echipamentul
este corect distribuit în buzunare, balansul vestei ar trebui să fie minim.
Vesta S/Lab Sense Ultra poate deveni un partener de încredere în alergările
de orice tip, în sensul că îţi permite să iei cu tine tot echipamentul necesar, iar
comoditatea folosirii te lasă să te concentrezi la treseul parcurs şi la senzaţiile
simţite.

Caracteristici:
• material exterior: plasă elastică şi respirabilă 3D
• greutate ~192 g
• tehnologie Motionfit Trail & tehnologie Sensifit
• sistem de reglare din elastice cu cârlige în partea frontală
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ani și noi toți din
nou la Start!
Mereu ne gândim la cum am pornit inițial
cu EcoMarathon, noi, mai întâi o gașcă
de prieteni pasionați de natură, mers la
munte dar și alergare montană, având
bucuria și experiența concursurilor la care
am participat, noi, acum ca organizatori,
aceste amintiri ne dau putere și ne fac
să mergem mai departe indiferent dacă
uneori simțim că nu este foarte ușor.

P

asiunea noastră pentru
munte, natură și alergare,
entuziasmul nostru și al participanților și obiectivele inițiale cu
care am pornit acest proiect, rămân cele mai motivante lucruri,
împreună am reușit să facem
din acest eveniment unul din
cele mai așteptate concursuri
ale anului.
Cadrul natural în care se desfășoară evenimentul, peisajele
alpine ale crestelor înzăpezite,
particularitatea traseului prin
forma inedită de trifoi și prin
alternanța urcărilor și a coborârilor sunt câteva din cele mai
îndrăgite caracteristici la EcoMarathon.
Ne dorim ca în fiecare an să fie
totul cât se poate de bine pregătit, participanții să fie mulțumiți, dar și noi ca echipă implicată în organizare.
Ne bucurăm că am încercat an

de an să aducem ceva în plus,
să aducem sportivi cât mai
buni la start. Popularitatea și
succesul concursului ne-au făcut să fim mai profesioniști în
organizare, chiar dacă uneori
totul pare mai complicat, deși
am acumulat experiență. Păstrăm încrederea în noi dar și în
cei implicați, voluntari, comunitate locală, sponsori, dar în special încredere în alergătorii care,
suntem siguri că, au înțeles că
cea mai mare responsabilitate
în primul rând este a lor ca participanți.
Competiția EcoMarathon cuprinde trei curse distincte destinate iubitorilor de mișcare în
aer liber și iubitorilor de munte.
EcoMarathon: concurs destinat
alergătorilor avansați și celor
care doresc să-și depășească limitele. Cursă pe distanța
clasică de 42 de kilometri, cu

Alexandru Farca

Alexandru Farca
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Laurențiu Pavel

o diferență de nivel de circa
+2400m.
Eco - Cross: competiție destinată celor care preferă distanțele
mai scurte sau care au început
de curând alergarea și care doresc, totodată, să-și schimbe
modul de viață, să devină mai
activi. Va fi o cursă de 14 kilometri, cu o diferență de nivel de
circa +600m, startul și sosirea
având loc în Moieciu de Sus.
EcoKids: concurs destinat copiilor. În funcție de categoria de
vârstă se vor parcurge diferite
distanțe, cu startul și sosirea
în Moieciu de Sus. Aproximativ 600 de copii la Start la cele
5 categorii de vârstă, și pentru
ei ne-am pregătit, este unul din
cele mai fascinante momente,
nu trebuie să ratați startul celor
mici, veniți să îi încurajați, de dimineață pe cei mai mici, iar dupăamiază, categoriile de vârstă
peste 10 ani.
S-au înscris în acest an aproximativ 1800 de concurenți
la ambele curse Cross si Marathon, un număr incredibil de
600 de fete la start. Numărul țărilor participante este de 22, din
nou steagurile multicolore ne
vor surprinde în centrul satului.
Impresionant este și numărul
susținătorilor, exact cum neam dorit de la început, să nu fie
doar o competiție de alergare
ci și o alternativă de petrecere
a timpului liber în natură indiferent de experiența competițională.
Evenimentul este organizat de
Fundația Centrul de Ecologie
Montană în colaborare cu Primăria Moieciu de Sus, dar trebuie amintită mereu susținerea
cea mai importantă a voluntarilor implicați în organizare,
eforturi răsplătite, mai ales, prin
feedbackul extraordinar primit
an de an de la voi toți cei care
participați la EcoMarathon și
sunteți atât de bucuroși.
Păstrezi entuziasmul să alergi
cu bucurie oricând și oriunde,
dar sigur ți se va face dor să
revii la Moieciu de Sus, locuri și
oameni atât de dragi.

Denisa Dragomir,
ne (re)vedem la Start!

„Mă bucur că în acest an pot fi din nou prezentă la
unul dintre concursurile mele preferate. În primul
rând, îmi doresc să mă bucur de atmosfera specifică acestui eveniment și să reușesc să obțin o
nouă victorie . Aștept cu nerăbdare startul EcoMarathon 2018, unde competitivitatea crește de la an
la an, iar modul”

Denisa Dragomir
Deținătoare record Cross – 1h12:42,
Loc 1 Cross EcoMarathon 2016

Andrei Tănasie

5 Mai 2018

www.ecomarathon.ro
18

Oamenii acestui pământ
(continuare)

de Roxana Farca

Copilăria în Moieciu de Sus
„Când eram mici,
ne adunam în cete
și aveam ore zilnice
de joacă. Noi eram
munciți, aveam un
program bine definit:
două ore de joacă,
două ore de animale. Părinții lucrau și
ei, nu aveam încotro.
Tata era mecanic pe
locomotivă, mama a
lucrat la uzină, în
Zărnești.”
mi-a povestit Cornel Dumitru.
„Când eram mică, mai aveam
o odăiță în deal, aici spre bisericuță, spre Valea Popii. Atunci
nu era ca acum, să ai chiloți și
ștrampi. Și nici fustă nu aveai,
purtai o fotiță pe care o strângeai așa, în jur. Iarna mergeam
prin zăpadă și eram înghețați
înghețați.” și-a amintit Maria
Pepene.
Viața la țară nu a fost și nu este
așa idilică precum poate să
pară din afară, din poziția confortabilă de vizitator. Când i-am
spus că mă bucur ca un copil
de mirosul de fân, de cal sau
chiar de balegă, atunci când cutreier pe poteci, Aurica Dragoslovean m-a coborât cu picioarele pe pământ și mi-a ilustrat
tabloul copilăriei ei cu realism
și sinceritate: „Copilăria noastră
s-a petrecut în camere mici, cu
drumuri de țară, cu dimineți în
care ne trezeam ca să mergem
la lucru, cu aceleași haine pe
care le purtam. Noi aveam haine de lucru, de școală și de sărbătoare. Toată copilăria mea a

mirosit a balegă, eu nu pot să
mai suport mirosul acesta. A
fost îngrozitor la început să ne
obișnuim cu tata care mirosea
a cal nonstop. Când au crescut
căluții și am văzut ce frumoși
sunt, ne-am mai schimbat. Dar
și acum asociez mirosul acesta
cu sărăcia. Pe vremuri, înainte
de anii 90, oamenii aveau tot felul de probleme. Găleata porcilor era în casă. Se strângeau resturile și n-am înțeles niciodată
de ce trebuia să stea acolo.
Grajdul era lângă casă, așa era
regula, iar mirosul mi-a rămas
pe creier. Mai aveam și o șatră
(un șopron) în care țineam lemne, unde se făcea foc pentru
caș și se fierbeau cartofi pentru porci. Și noi copiii mâncam
din cazan, curățam cartofii, ne
puneam urdă sărată. Era bun,
ceaiul de la ora cinci. Acum nu
aș mai putea să văd asta, cartof nespălat pus la fiert... Habar
nu am dacă ne spălam pe mâi-

pleca tata și se întorcea acasă, la Moieciu, eram înnebunit,
mă ascundeam în spatele mașinii să nu mă vadă, dar el știa
că sunt acolo. Iar când trebuia
să plec din Moieciu, mă ascundeam oriunde, la porci, la găini,
numai să nu mă găsească.
După ce ne-am întors în sat am
mai făcut un an de grădiniță,
apoi școală. Toată ziua eram la

joacă, după școală și cel mult
două ore de lecții. Bunicul ținea
foarte mult la mine, a avut numai un băiat și restul fete, trebuia să duc numele mai departe. Mă apăra mereu când era
vorba de muncă. În plus, eu din
clasa întâi am făcut schi, am
fost campion național, după
care a intervenit o discuție cu
antrenorul și am renunțat. Iarna
eram cu schiurile, vara baram
apa și făceam tot felul de bălți,
prindeam pești. Iarna aveam
niște zăpezi imense. Majoritatea profesorilor veneau cu
autobuzul. Când ningea foarte
mult era fericirea pământului,
nu mai circula nimic. Am avut o
copilărie foarte frumoasă.”
Dar vremurile s-au schimbat, la
fel și copiii. În prezent, cei care
locuiesc în Moieciu se luptă din
greu sau abandonează, aflându-se undeva între agonie și
extaz.

ni. Nu mi-a plăcut, nu am fost
făcută pentru asta.”
Există și tineri care au altă perspectivă asupra copilăriei în
sat. Bogdan Tișcă, nepotul unui
tâmplar renumit din Moieciu de

Sus, este ranger în Parcul Natural Bucegi și își aduce aminte
cu plăcere de vremurile trecute:
„Până după revoluție am stat
la Întorsura Buzăului, acolo au
fost repartizați părinții. Când

Extazul și agonia unui sat de
munte
Toți localnicii sunt de acord că
Moieciu de Sus nu mai e ce a
fost, că relațiile sau ajutorul
dintre vecini nu mai există, că
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odată cu turismul fiecare individ a început să se gândească
numai la sine și la câștigul propriu. Am bătut de multe ori drumurile care merg până aproape
de capătul satului, atât pe Valea Popii, cât și pe Băngăleasa,
căutând și sperând să găsesc
acel ceva care să devină nucleul sau sufletul poveștii unui
sat de munte aflat într-un peisaj de poveste. Haosul din jur
nu m-a ajutat și cu fiecare pas
am oscilat, la rândul meu, între
agonie și extaz. Am simțit agonia caselor vechi înlocuite de
construcții inestetice sau fără
nicio legătură cu zona. Urechile mele au fost maltratate cu
manele sau cu rafalele prelungi
ale șirurilor de ATV-uri conduse
de turiști cu zâmbetele mândre
înghețate pe față, însoțiți de
femei sau copii zgribuliți de la
atâta viteză. I-am privit deseori
încercând să înțeleg ce anume
îi atrage în această iluzie de
aventură, o vâjâială fără scop
cu o mașinărie de teren pe asfaltul neted al satului, dar n-am
găsit decât refulare și nevoie de
putere. Am ridicat apoi ochii în
sus și am găsit extazul, același
peisaj măreț care nu se sinchisește de nevoile mici și meschine ale furnicilor din vale.
Am pornit pe potecile marcate
de Centrul de Ecologie Montană de oricâte ori am putut și
am trăit de fiecare dată extazul
oferit de priveliști și de împrejurimi, indiferent dacă le-am
observat prin ceață, pe ploaie
sau sub cerul albastru, toamna
sau primăvara. După o urcare
prin pădure până în Fundata, în
altă zi cu soare, am avut șansa
să întâlnesc și o familie tânără
care nu renunță încă la tradiții,
cel puțin în ceea ce privește
creșterea animalelor.

Gustul bun

Loredana și George Stoian
m-au așteptat la ei acasă și
mi-au povestit despre toate
dificultățile și bucuriile oferite
de îndeletnicirea lor. George a

fost cioban de la nouă ani, când
mergea cu oile în vacanțe. E
ceea ce a învățat și a făcut cu
plăcere încă de mic, chiar dacă
o astfel de meserie nu e deloc
ușoară pentru nimeni, cu atât
mai puțin pentru un copil. „La
șaisprezece ani aveam în grijă
patru – cinci sute de oi, acum
la șaisprezece ani tinerii nici

nu știu să mănânce, trebuie să
se scoale părinții să le facă de
mâncare”, mi-a spus el zâmbind amar. S-a căsătorit cu Loredana la douăzeci și patru de
ani și de atunci s-au ocupat, împreună, de îngrijrea și creșterea
animalelor.
Loredana mi-a povestit cum șiau făcut un rost: „El a avut de

băiat oi, le-a înmulțit și când neam căsătorit a avut șaptezeci
de oi. Am vândut și am păstrat
doar cincisprezece, și uite așa
am început și am construit
casa. Socrul meu e tâmplar,
el ne-a ajutat cu tot ceea ce a
ținut de lemn, am avut noroc.”
N-au renunțat de tot la oi, dar
de fiecare dată când s-au hotărât să cumpere au avut nenumărate probleme cu ajutorul și
mâna de muncă. Când știe cât
a muncit și cum se face treaba,
George nu se poate împăca cu
comoditatea și lipsa de responsabilitate de care se lovește:
„Rar mai sunt cei cărora le place la sânge, așa cum se spune,
meseria de cioban. Cum era
ciobănia pe vremuri, ce telefon
sau altele! Acum se uită la tine
să vadă ce le-ai adus, mămăligă nu-și mai fac, unul vrea nes
pentru dimineață, altul vrea cartelă, ăla că l-a lăsat soția, altul
numai cu ochii pe facebook!
Pe vremuri plecai din târlă cu
oile și mergeai cu ele la păscut,
acum nu mai știe nimeni nimic,
așteaptă doar să treacă timpul, să se facă luna și să vină
banul. Înainte munceai oricum,
pe soare și pe ploaie, chiar și
noaptea, când ziua era foarte
cald. Era armonie. Acum dacă
plouă afară, ce, nu ies să mulg
vaca? Eu de când am fost mic
am învățat asta: animalul e primul, nu mănânc eu dacă nu am
dat la animale. Decât să țin un
animal flămând mai bine îl dau.”
Am plecat de la familia Stoian cu
mai multă speranță. O plapumă
groasă de nori se strângea în
vălătuci deasupra Bucegiului. Nu
mi-a luat mult să cobor din nou
spre Moieciu de Sus, deși bagajul mi se îngreunase cu cârnați
de casă și borcane cu dulceață,
în ciuda protestelor mele. Chiar
dacă închisesem bine capacul
rucsacului, am coborât prin pădure cântând și sperând ca ursul să nu simtă la fel de bine ca
mine mirosul de usturoi.
Continuare la paginile 48-49
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Info Concurs Cros/Marathon
Echipament Recomandat:

Un bidon cu apă/ Geacă de vânt şi ploaie în caz de vreme rea/ şapcă
sau bandană/ adaptaţi echipamentul în funcţie de previziunile meteorologice.

IMPORTANT!
Utilizarea bețelor de trekking
este permisă doar la Marathon, începând cu Bucla 2.
Nu este permisă utilizarea
bețelor la proba de Cross sau
pe prima Buclă. În centru, va
exista un punct în care participanții pot lăsa bețele și să le ia
începând cu Bucla 2.
La CROSS, considerăm că
utilizarea bețelor devine incomodă și periculoasă pentru
zonele aglomerate, de aceea
am INTERZIS folosirea bețelor
de treking la proba de CROSS
și pe prima Buclă. Cei care vor

folosi bețe la Marathon, îi rugăm
să fie foarte atenți
la utilizarea acestora. Va
exista un loc amenajat de
unde cei de la proba de
marathon vor putea să ia
bețele în turele următoare.
Cei care vor alege să meargă
cu bețe, indiferent de momentul în care le vor lua cu ei, sunt
obligați să ajungă cu ele în
zona centrală/ sosire, nerespectarea regulamentului duce
la descalificare.

La punctele de revitalizare recomandăm să folosiți
ca recipient pentru hidratare propriul bidon, evitând
astfel utilizarea în exces a recipienţilor din plastic.

Menţine traseul curat şi nu arunca ambalajele sau alţi recipienţi pe jos,
poţi lăsa gunoiul în punctele de revitalizare. Dacă nu respectaţi această
regulă riscaţi să fiţi descalificaţi.
Bariera orară trebuie respectată şi nu poate fi negociată cu organizatorii, depăşirea acestor bariere orare atrage descalificarea.
Respectă-i pe ceilalţi participanţi, respectă organizatorii, voluntarii fără
de care acest concurs nu ar fi existat, dă dovadă de fair-play!

Marcaj
Traseul este marcat cu bandă de marcat Salomon culoarea neagră, cu banda de marcat galbena - Poarta Carpaților și cu punct
de vopsea biodegradabilă de culoare roz. Dacă pentru o perioadă
relativ scurtă de timp nu veţi vedea marcaj, înseamnă că drumul
este greşit şi trebuie să te întorci la ultimul marcaj văzut. Există
multe poteci alternative în zonă şi trebuie să acordaţi atenţie marcajelor trasate de organizatori. Evită să urmăreşti alt alergător şi
fi cu ochii în 4 după marcaj, nerespectarea traseului poate atrage
descalificarea.

Organizatorii pun la dispoziţie un loc amenajat pentru a putea lăsa
echipamentul necesar la linia de sosire. Vă rugăm să nu depozitaţi
lucruri de valoare, organizatorii nu răspund în cazul pierderii sau
distrugerii acestora. Spaţiul va fi marcat corespunzător în ziua concursului.
Parcarea autoturismelor este obligatorie în curtea pensiunilor
pentru participanţii care sunt cazaţi în Moieciu de Sus. Pentru
participanţii care vin direct Sambata 5 Mai, este amenajată o
parcare la intrarea în Moieciu de Sus, marcată şi semnalizată,
vă rugam să nu insistaţi să urcaţi cu maşina în centrul satului!
Accesul auto spre Centrul satului nu va fi permis în dimineața
concursului!
Este interzis suporterilor şi spectatorilor să însoţească concurenţii
pe traseu, este interzis ajutorul de orice fel din exterior, excepţie făcând punctele de alimentare de unde participanţii pot primi energizante de la suporteri şi spectatori - spaţiul va fi delimitat şi marcat.
Fiecare participant trebuie să-şi care singur echipamentul şi îi este
interzis să primească ajutor din exterior - singurul punct de pe traseu unde este permisă primirea sau renunţarea la echipament este
zona de start/ sosire din Moiecu de Sus.
Este interzisă părasirea potecilor marcate și existente, tăierea curbelor şi scurtarea traseului şi coborârea traversând direct fâneaţa, riscaţi să fiţi descalificaţi!

În caz de abandon
Vă rugăm să anunţaţi la primul punct de revitalizare/control intenţia
dumneavoastră şi să predaţi neapărat chipul de cronometrare organizatorilor/voluntarilor.

În caz de accident
Fii calm, analizează situaţia şi cere ajutorul celor din jur și organizatorilor, adresează-te primului punct de control. Apelează 112 dacă
este o situație de urgență şi oferă toate informaţiile necesare.
Oferă primul ajutor dacă întâlneşti o persoană accidentată, nu lăsa persoana singură şi încercă să îi oferi suportul tău.

Start, Sâmbătă 5 Mai 2018, ora 9:00AM

Nu te îngrămădi la start. Bucură-te de farmecul unui start cu număr
mare de participanţi.
Va exista o zonă special delimitată destinată favoriţilor şi câştigătorilor
ediţiilor precedente. Intrarea în zona de start se face cu 30 min înainte
de Start.
Dacă nu veţi mai lua startul vă rugăm să anunţaţi acest lucru organizatorilor şi să predaţi numarul de concurs.
Finish-ul Cross va fi în dreptul zonei de unde ai luat startul. Marathonul
va continua cu Bucla 2 - B2 trecând podul peste râu și apoi pe lângă
Școală.

5 Mai 2018
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EcoKids
EcoKids este cursa destinată
copiilor, sunt invitați să participe copii cu vârsta cuprinsă
între 3-17 ani. Înregistrarea participanților la cursa de EcoKids
se va face la fața locului, Vineri
4 Mai 2018 sau Sâmbătă dimineața 5 Mai. Înregistrarea se va
face cu acordul părinților sau al
însoțitorului de grup, în cazul în
care înscrierea se face din partea unui club sau a unei școli.
Cursa EcoKids se va desfășura în centrul satului Moieciu de
Sus, copiii vor parcurge diferite
distanțe în funcție de categoria

Irina Anton

de vârstă.
Cursa EcoKids se va desfășura
Sâmbătă dimineața pentru categoriile celor mici de până la
10 ani, iar după-amiaza ceilalți
copii cu vârsta de 10 ani și mai
mari.
Concurenții, părinții și profesorii
sunt invitați să încurajeze participarea copiilor și să ajute la organizarea evenimentului.
Numărul de participanți este
limitat la 500 de copii. Copiii
înscriși primesc tricoul oficial
EcoKids. Copiii vor alerga cu
tricoul competiției.

Irina Anton

Categoriile de vârstă sunt:
1. Copii 3-4 ani, vor alerga aproximativ 300m pe asfalt, Start la ora 9:15,
dimineața
2. Copii 5-6 ani, vor alerga aproximativ 300m pe asfalt, Start la ora 9:25,
dimineața
3. Copii 7-9 ani, vor alerga 600m pe asfalt, Start la or 9:35, dimineața
4. Copii 10-13 ani, vor alerga 1200m pe teren mixt; asfalt/ uliță, tura înconjoară biserica din Moieciu de Sus, Start la ora 16:00, după-amiaza
5. Copii 14-17 ani, vor alerga 1900m, 80m D+ pe teren mixt; asfalt/ uliță,
tura trece pe la pilonul de telecomunicații din Bucla 2 deasupra de biserica din Moieciu de Sus, Start la ora 16:20, după-amiaza
Vor fi premiate primele 3 locuri de la fiecare categorie de vârstă, băieți
și fete.

Irina Anton

Atenție la categoriile de
vârstă, cei mai mici vor alerga în jurul orei 9:00 după start
EcoMarathon. După-amiaza vor
alerga cei cu vârsta între 10-17
ani

În fiecare an copiii de la
Școala din Moieciu de Sus contribuie la ecologizarea satului,
iar cei mai mari se implică ca
Voluntari în organizarea evenimenului
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Andrei Tănasie

Adelin Duicu
PB 1:09:09,
Loc 11 Cross 2017
Loc 1 categoria de vârstă 18-22 ani
„Revin la EcoMarathon a 9-a oară.”
Adelin, putem spune că ai crescut odată cu evenimentul, îți
amintești prima participare la
cursa copiilor din 2010, câți ani
aveai?
Adelin: Îmi amintesc foarte bine
prima ediție EcoMarathon 2010.
Pe atunci aveam varsta de 10
ani. Eram un copil. Un copil care

iubea și iubește sportul. De mic,
am simțit că viața mea aparține sportului. Îmi amintesc cu
plăcere antrenamentele pe care
le făceam înainte de această
cursă. Pe atunci aveam un partener de alergare, de aici din sat,
Ionuț Robu. Cu el am început să
alerg înainte de EcoMarathon,
faceam tot felul de trasee contra
timp, eram niște copii energici
și dornici de alergat. Alergam
împreună pe aceste meleaguri
și era o mare, mare bucurie pen-

tru noi. Uneori după școală, alte
ori în weekend, am avut câteva
alergari sănătoase să le numesc
așa. Atunci v-am cunoscut și
pe voi, mi-a făcut plăcere să va
cunosc și până azi am rămas
prieteni. Îmi amintesc cu plăcere
toate acele clipe. Îmi doresc să
mai facem cândva o alergare
împreună.
A fost un an frumos.
Mă bucur că am reușit să particip la toate edițiile. De la EcoKids, am trecut la Cross, iar de la
Cross, voi trece la Marathon.
Un rezultat excelent pentru o
primă participare în 2017 la
Cross, cum a fost cursa ta?
Adelin: În 2017 la Cross, reușind
acest rezultat bun, după parerea mea, a fost o cursă bună,
totuși am avut o accidentare la
genunchi și am avut dureri destul de mari. Acea problemă mi-a
pus ceva bețe în roate, deoarece
îmi era destul de dificil să cresc
viteza pe coborâri. Îndurând durerea, am alergat ultima urcare
foarte tare, iar pe coborâre nu
am mai ținut cont de durere și
am vizualizat doar linia de finish.

Aproape de finish, am vazut
foarte mulți copii și oameni din
sat care strigau la mine, am fost
copleșit de emoție în momentul
acela.
Ce așteptări ai pentru ediția din
2018?
Adelin: Editia 2018 ma va surprinde tot la Cross, iar în 2019
voi alerga Marathon-ul. Sunt
entuziasmat, ca la fiecare ediție,
aștept cu nerăbdare luna mai.
Îmi doresc să particip la fieca-

De la EcoKids la Cross

Copiii care au crescut odată
cu evenimentul!
re ediție care va urma. Poate
voi ajunge chiar până la ultima
categorie de vârsta. Îmi doresc
să reușesc să câștig o ediție a
acestui marathon la general. Voi
munci și voi reuși.
În 2018 îmi doresc să obțin un
rezultat mai bun și un timp mai
bun. Îmi doresc să nu mai întâmpin „mici’’ accidentări.
Ești din Moieciu de Sus, cum
este văzut acest eveniment de
către localnici, crezi că a influențat în vreun fel comunitatea?
Adelin: Sunt de părere că acest
eveniment influențează o mare
parte din localnici, bineînțeles în
bine. Acest eveniment este văzut de către ei ca o sărbătoare,
nu există om în Moieciu de Sus
să nu fi auzit de evenimentul
acesta. O influență bună are și
ecologizarea, această acțiune
le mai atrage atenția localnicilor
că ar trebui să aibă mai mare
grijă de aceste meleaguri. Până
la urmă, aici este casa lor, nimănui nu cred că îi place să aibă o
casă murdară sau dezordonată.
Sunt sigur că ei văd evenimentul
foarte bine și sunt bucuroși că
aici, la Moieciu de Sus, vin atâția
oameni din toate părțile țării și
respectiv ale lumii.
Sunt mulți copiii din Moieciu
care au alergat an de an la cursele dedicate lor, însă nu atât
de mulți cei care merg mai departe la Cross. Poți fi tu oare un
exemplu pentru ei?
Adelin: Poate pentru unii, pasul
acesta este greu și nu se simt
pregătiți. Eu îi încurajez pe toți
și îi invit oricând să mergem să
alergăm. Dacă ei mă consideră
un exemplu, mă bucur foarte
mult și îi susțin în a face acest
pas. Importantă nu e mereu vic-

toria, ci cursa, cei cu care socializezi, atmosfera creată de acești
oameni minunați. Sunt sigur că
din acei copii care aleargă la
EcoKids, sunt câțiva care peste
ani vor ajunge sportivi de renume. Trebuie doar ca părinții lor
să le accepte pasiunea și să nu
le taie aripile. Așa că fac un apel
la părinții din Moieciu de Sus.
„Lăsați copiii să-și îndeplinească
visele’’ Alegerea este la ei nu la
dumneavoastră. Sportul, aici la
Moieciu de Sus, este la el acasă,
doar că trebuie să susținem talentele acestor copii.
Cum este copilăria la Moieciu
de Sus?
Adelin: Copilaria în Moieciu de
Sus, este minunată, având mulți prieteni, foarte rar stăteam în
casă, mereu se ivea câte o activitate, eram niște copii energici.
Este o zonă frumoasă, cu aer
curat. Un copil crește și se dezvoltă armonios aici. Viața la sat
este frumoasă, nu voi regreta nicio clipă din copilăria mea. Sunt
mândru că m-am nascut și am
crescut aici!
Visezi să alergi și maratonul?
Adelin: Nu numai că visez să
alerg maratonul, dar o voi face.
În 2019 mă așteaptă această
cursă, iar eu o aștept pe ea. Cunosc bine zona, sunt convins
că voi avea un rezultat bun. Dar
pentru asta, trebuie multă muncă. Iubesc meleagurile acestea,
iar să alerg pe ele, este o adevărată plăcere, atâtea peisaje frumoase, atâtea minuni ale naturii,
este excelent. Sunt mândru că
sunt din Moieciu de Sus, sunt
mândru cine sunt și sunt mândru de voi!
Ne vedem cu bine la EcoMarathon 2018!
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Fundația
Centrul de Ecologie Montană

20 de ani de existență, 28 de ani de experiență în România
de Mihai Orleanu

Pe drumul de întoarcere către
Germania, un grup de prieteni
poposea pe Valea Arieșului la
un foc de tabără, ospătându-se
din bunătățile primite de la gazdele prietenoase din Transilvania. Se încheia o lungă vizită
de o luna în România. Erau studenți ai facultății de geofizică
din Münster, Germania, și cu
siguranță pălinca ardelenească
și căldura focului le înviorase
fantezia. Încântați de experiențele de neuitat și de frumusețile
văzute din peisajele carpatice,
au început să dezvolte idei fantasmagorice de cât de frumos
ar fi să poată organiza excursii
pentru universitatea lor în munții din România, ca să scape
de ieșirile plictisitoare din jurul
Münsterului. Era 1990. Iar eu
eram unul dintre acei studenți.
Ideea nu avea să îmi dea liniște în următoarea perioadă de a
reveni la viața normală de student.
Fixat pe această idee am început să caut zone frumoase din
România, ca să duc la îndeplinire aceste dorințe. Cum exista
o multitudine de astfel de zone,
era destul de greu să cauți o locație înconjurată de munți, să
cauți case de vânzare în sate
de munte cu viața autentică și
să te și hotărăști care este cea
ideală pentru proiectul tău!
Însă, a existat un sfetinic bun
care m-a îndrumat și m-a adus
în Moieciu de Sus, dr. Valentin
Bălăceanu - un vechi prieten de
lucru al tatălui meu, de la Institutul de Pedologie al Academiei, multora cunoscut ca autor
al ghidului Munților Făgăraș din
seria Munții Nostri. Am desco-

perit satul Moieciu de Sus dinspre Valea Băngăleasa, venind
din București prin Câmpulung
și Fundata. Avea să fie o hotărâre ad-hoc că acesta este petecul de pământ în care vreau
să trăiesc și să dezvolt idea
născută în Valea Arieșului. Da,
a fost dragoste la prima vedere!
A doua zi, cumpăram casa care
astăzi este gazda CEM și a EcoMarathonului.
Au urmat ani de activități și
proiecte, de organizare de
transporturi cu ajutoare materiale pentru România, de înfrățiri între sate din Transilvania
cu altele din vestul Europei, de
colaborări între universități din
Germania și România, de excursii studențești, sprijin pentru
proiecte de diploma sau doctorate ale unor studenți germani
sau români. Am trecut prin
fazele de dezvoltare economică ale României, etape în care
achiziția unui cui, a unui șurub
sau a unei faianțe reprezenta
aproape o problemă nerezolvabilă; faze de suspiciune în care
colaborarea dintre universități
germane și române era asimilată de unii cu activitatea de insinuare a cercetătorilor străini pe
domeniul de cercetare autohton, perioade de deznădejde în
care observam cât de greu se
mișcă societatea românească
către democrație, cât de ușor
poate fi manipulată politic („nu
ne vindem țara”) și cât de oarbă
este ea la valorile ei autentice,
comori adevărate ale patrimoniului european: cultura montană, diversitatea biologică și geologică din spațiul românesc, și
posibilitatea dezvoltării unui tu-

rism durabil bazat pe acestea.
•
Dezvoltarea durabilă, idea care a dus la nașterea
CEM
Necesitatea unui cadru juridic
adecvat pentru a putea pune
în practică demersurile noastre
a dus la înființarea în Moieicu
de Sus a Fundației Centrul de
Ecologie Montană. În 1998 am
reușit să închei aceste demersuri administrative și să pun
bazele începutului unei noi faze
de activitate, bazată printre altele și pe atragerea de finanțări
nerambursabile europene, care
susțineau acțiuni și idei de dezvoltare durabilă a zonei monatane.
Fundația CEM a devenit un
promotor local care își dorea
ca spațiul carpatin românesc
să nu facă aceleași greșeli de
dezvoltare economică ca unele sate similare din Munții Alpi.
Proiecte de conștientizare, de
educație și de acțiuni de conservarea naturii au fost la ordinea zilei pentru mine și mâna
de oameni care mă ajuta în demersurile mele.
Fundatia CEM a sprijinit și inițiat o multitudine de alte asociații sau colaborări instituționale
care și-au găsit propriul cadru
de dezvoltare, unele în aceeași
direcție dorită de noi, altele mai
puțin. Multe proiecte au fost
încheiate, fiind concepute doar
pe o perioadă determinată în
timp. Altele reprezintă inițiative
de lungă durată (strategia de
dezvoltare ecoturistică a zonei
Fundata, Moieciu și Bran), iar
altele sunt acțiuni singulare și
repetitive prin care dorim să
atragem atenția asupra obiec-
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Mihai Benea

tivelor fundației CEM. EcoMarathonul este una dintre aceste
activități.

EcoMarathon

brand internațional
EcoMarathonul a fost una dintre cele mai frumoase inițiative
susținute de Fundația CEM,
care a generat o promovare a
mișcării în natură și o imagine
pozitivă din punct de vedere
ecoturistic al zonei Moieiciu de

Sus și Fundata. De la an la an,
evenimentul a crescut, s-a dezvoltat și a oferit din ce în ce mai
multe experiențe frumoase atât
participanților, cât și locuitorilor
zonei. Au fost interconectate
pensiunile, furnizorii de servicii
turistice conexe (restaurante,
magazine etc), administarția
locală, județeană și națională, și
au fost create spații de desfășurare optime pentru partenerii
și sponsorii care aderă și susțin

obiectivele fundației CEM.
Echipa de organizare a acestui
eveniment a putut să se desfășoare în maximă libertate sub
umbrela Fundației CEM și să-și
ducă la împlinire ideile și viziunile. Combinația dintre activitate profesională și pasiunea
pentru frumusețea zonei montane, și dorința de a admira peisajele din Moieciu și Fundata
au constituit elementele cheie
de succes pentru eveniment.

Prin EcoMarathon, voluntariatul
a căpătat în arealul de desfășurare a evenimentului o nouă importanță: de la an la an, din ce
în ce mai mulți localnici, iubitori
de natură din toată țara și iubitori de astfel de evenimente își
pun la dispoziție timpul, munca
și pasiunea pentru a fi parte din
EcoMarathon. Voluntarii sunt
inima acestor evenimente!
Fundația CEM se bucură că a
putut dezvolta și găzdui sub
umbrela sa un asemena eveniment frumos și va susține
în continuare evenimentul, dar
drumul CEM este acela de a
dezvolta în continuare alte proiecte și acțiuni care să ducă la
îndeplinire obiectivul principal
al ei: dezvoltarea durabilă a zonei montane.
În viitorul apropiat, Fundația
CEM și-a propus dezvoltarea
mai multor proiecte: înființarea primei agenții de ecoturism
non-profit care va călăuzi vizitatorii destinației de ecoturism
din țară, UE și din afara UE în
Poarta Carpaților, arătându-le
frumusețile nemărginite ale
acestei zone; se va dedica altor
proiecte de petrecere a timpului liber în natură prin drumeție,
explorare și cercetare. Nu în ultimul rând, va pune pe picioare
un program de profesionalizare
a ghizilor din turism, pentru a
deveni veritabili ghizi locali, cunoscători ai meleagurilor dintre
Parcul Natural Bucegi, Parcul
Național Piatra Craiului și Situl
Natura2000 Leaota.
Sunt 28 de ani de experiență
personală, sunt 20 de ani de
existență ai Fundației CEM! Ani
grei, anevoioși și dificili, dar la
fel de frumoși, palpitanți și plini
de surprize plăcute și realizări.
Vorba cântecului… ca la 20 de
ani nimic nu este mai frumos!
Să ne bucurăm și de urmatorii!
La mulți ani Fundația Centrul
de Ecologie Montană!
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Dâmbovița altfel
Pe vremea când Bucureștiul
era considerat Micul Paris, râul
Dâmbovița era comparat cu
Sena. Înainte de a ajunge în capitala țării, acest râu străbate 5
munți, coborând 1757 m până la
vărsarea în râul Argeș. Dar v-ați
întrebat vreodată unde se află izvoarele acestui râu și cum arată
el înainte să fie stăvilite de baraje
și canale?
La o altitudine de peste 1800
m, în munții Făgăraș, cei mai înalți și întinși din România, pârâul
care în aval se numește Dâmbovița, aici se numește Oticul.
Tocmai în valea superioară a
Dâmboviței își desfășoară activitatea Fundația Conservation
Carpathia, fondată în 2009, cu
scopul de a opri tăierile ilegale
de pădure, precum și de a crea
un parc național de talie mondială pe o suprafață mare a pădurilor din Carpați.

Unul din proiectele Fundației
în zonă este restaurarea ecologică a pădurilor tăiate la ras. Prin
plantarea de puieți de fag, brad,
paltin, scoruș și alte specii autohtone se reconstituie pădurea
care exista aici înainte de anii 50,
când au fost plantate monoculturi de molizi. Rădăcinile arborilor fixează solul și diminuează
riscul de inundații, alunecări de
teren și eroziune. Până acum,
proiectul fundației a pus peste
20.000 ha de pădure sub protecție totală.
Pădurile sănătoase și adaptate altitudinii sunt importante
nu numai pentru izvoare și pârâuri, dar și pentru fauna locală,
cum ar fi vulpile, porcii mistreți,
cerbii, căpriorii, râșii, lupii și urșii.
Fundația a concesionat fonduri
de vânătoare pentru a proteja
animalele sălbatice într-o zonă
de peste 24.000 de hectare.

Pentru a susține comunitatea locală pe termen lung, FCC
a dezvoltat în zonă un model
de turism alternativ, sustenabil.
Puteți vizita observatorul Richita, la jumătate de oră cu mașina
de Săticul de sus pentru câteva
ore, pentru a urmări fauna locală în mediul ei natural. Sau,
puteți opta pentru una sau mai
multe nopți la unul dintre observatoarele Fundației care se află
în inima pădurii sau pe pajiștile
alpine.
Pe viitor FCC își propune să
susțină fondarea unui Parc Național în munții Făgăraș, prin crearea unei economii verzi in jurul
masivului, în beneficiul biodiversității și a comunităților locale.
Odată ce proiectul va fi finalizat,
acest nou parc național va fi o
zonă sălbatică de clasă mondială, un exemplu de conservare a
naturii și un parc național emble-

matic pentru Europa.
Anul acesta Fundația Conservation Carpathia este unul
din sponsorii EcoMarathon, iar
proiectul nostru este reprezentat printr-un stand în zona Expo
Marathon. Pentru mai multe informații adresați-vă persoanelor
de la stand.
FCC este reprezentată în cursa de maraton de Iulia Teodora
Florea.

www.carpathia.org
© photo Dan Dinu
Text de Iulia Florea
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Câștigător la EcoMarathon
Ecomarathonul este una dintre
cursele preferate, pe care le aștept cu drag și pentru că este un
concurs cu „vechime”.
Partea care îmi place cel mai
mult este Bucla 1, acesta-i și motivul pentru care am participat la
tura scurtă de câteva ori. Este
porțiunea pe care mă simt cel
mai bine. Cele mai mari emoții le
am întotdeauna înainte de start.
2010, 2011, 2016, 2017 ai câștigat proba lungă de Maraton,
impresionante rezultatele și mai
ales îmbunătățirea constantă a
performanțelor: 2010 - 3h49,
2016 - 3h31, 2017 – 3h29.
Care este secretul consecvenței? Din 8 participări la EcoMarathon, de 7 ori ai fost pe podium, ești câștigătorul ediției
precedente, cum vei aborda
cursa?
Timpul meu s-a îmbunătățit într-adevăr considerabil odată cu
trecerea anilor și cu experiența

acumulată. În 2010 aveam doar
câteva curse alergare, iar acum
vorbim deja de zeci de curse
alergate, câștigate și până la
urmă este vorba de a-ți cunoaște corpul și ritmul de lergare ce
te ajută să câștigi. Îmi doresc să
am o zi bună și să merg cât de
bine pot, cunosc traseul și mă
bucur mereu de atmosfera deosebită de la Moieciu.

Alexandru Farca

Viorel Palici, câștigător 4
ediții Marathon – PB 2017,
Loc 1 - 3h29
Echipa Sponser
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Majoritatea celor care practicați
acest tip de activitate fizică, vă
așteptați de la corpurile voastre
să poată mai mult și să ajungă
să va satisfacă nevoia de a depăși limitele și de a putea trece
de barierele impuse de vreme,
condiții de alergare, echipamente sau bariere psihice.
Și ghiciți ce?
Corpurile voastre pot! Se adaptează incredibil de bine și vă
duc către îndeplinirea așteptărilor voastre. Simplul fapt că
luați startul la una din cele mai
provocatoare competiții de
alergare montană este dovada
evoluției voastre și totodată o
dovadă de încredere în propriile
voastre forțe.
Pentru a funcționa corect, trupurile voastre au nevoie de o
hrană adecvată, un antrenament coerent și susținut și nu în
ultimul rând, au nevoie de odihnă. Un dezechilibru în această
succesiune poate duce la accidentări. Cele mai frecvente
accidentări în cazul vostru sunt
entorsele de gleznă și leziunile
ischio-gambierilor (hamstrings). Dar și acestea au o legătură
una cu cealaltă: accidentările ischio-gambierilor au o incidență
mai mare la atleții care au suferit anterior entorse de glezna și
nu invers, potrivit unui studiu de
grup publicat în februarie 2018.
Acesta s-a desfășurat pe o perioadă de 17 ani și a urmărit un
număr de 367 de atleți. Această
realitate nu diferă în funcție de
sex, incidența fiind aceiași atât
la femei cât și la bărbați. De
asemenea, vechimea accidentării sau vârstă atletului nu influențează proporția incidentelor.
Concluzia a fost că există o
diferență statistic semnificativă a atletior care au suferit accidentări ale ishio-gambierilor
după ce au suferit o entorsă de
glezna.
Acest studiu vine să susțină
necesitatea unei intervenții terapeutice corecte în entorsele
de gleznă. Nu ignorați o entorsă
și nu o considerați o afecțiune

Recovery Corner

P. O .L .I .C .E
Text de: Fizioterapeut Andrei Gheorghiu
www.kineticplus.ro

banală. Convenția mondială în
tratamentul entorselor acute
este P.O.L.I.C.E.
Protect = Protejează zonă accidentată și evită o lezare ulterioară a țesuturilor. Acest lucru
poate implică cârje sau doar o

ușoară protecție.
Optimal Load = E nevoie să încărcați glezna și să o mobilizați
pentru a stimula vindecarea.
Funcția gleznei este de susținere a întregului corp, așa că nu
ezitați să va sprijiniți pe picior.

Acest lucru nu trebuie să creeze
dureri insuportabile.
Ice = Aplicații de 15-20 min cu
gheață pe zonă dureroasă la
fiecare 2-3 ore. Opriți aplicațiile
dacă durerea devine insuportabilă și evitați să așezați gheață
direct pe piele. Nu abuzați de
gheață deoarece utilizarea prea
lungă va pune pauză în procesul de vindecare.
Compress = Faceți compresia
zonei pentru gestionarea edemului și stimularea propriocepției. În funcție de gradul entorsei, bandajul poate fi elastic sau
rigid. Nu bandajați prea strâns
pentru a permite o bună circulație în zonă gleznei.
Elevate = ridicați glezna accidentată pentru a facilita reducerea edemului.
ACUT înseamnă primele 2-3
zile. Nu trebuie să deveniți super-protectivi cu gleznele voastre peste acest interval.
De asemenea, încercați să rezistați tentației de a luă antiinflamatoare în primele 3-5 zile.
Acesta este perioadă în care
corpul își va construi procesele
de vindecare care au la bază un
proces inflamator natural. Administrarea antiinflamatoarelor
în acesta perioadă încetinește
procesul de vindecare. Dacă
edemul și durerea nu cedează
puteți să începeți să luați antiinflamatoare după acest interval.
Nu uitați să tratați entorsele
de glezne cu toată seriozitatea
pentru că gleznele sunt cele
care susțin întreagă voastră activitate sportivă.
Anul acesta suntem alături
de voi în Kinetic Plus Recovery Corner cu o echipă de
profesioniști specializați pe
recuperarea afecțiunilor musculo-scheletale. Pe lângă mâinile noastre îndemânatice,
vom avea pentru voi: sistem de
compresie, electrostimulare
dedicată sistemului circulator,
crio-compresie și kinesiotaping.
Va ateptam cu drag și spor la
alergat!
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I will try
to go for
the win

trails through the woods, tough climbs, fun descents and
stunning scenery. I started a
little too fast last year, especially considering I had run a
mountain marathon the previous week but really enjoyed the
race and instantly wanted to
return in 2018.
What do you think regarding
the difficulty of The Cross
race, does it seem like a technical or a fast race? Would you
recommend it to others to run
to Moieciu?
What were your feelings on
your trip in Romania, and at
EcoMarathon - what were your
expectations, and what impressed you here?
The Ecomarathon Cross Race
is a faster course than any
other international races I have
done in France, Slovenia & Italy
but is similar to the fast trails of the Mozart 100 races in
Salzburg (Austria), which I like.
The terrain is varied and is not
so technical, which suits me.
The atmosphere in the start
and finish area was great, the
people and organizers were
awesome! It is definitely a race
that I would recommend doing
and I have done so to people
back home in England.
Dragoș Istrate

The Cross Race
have a bit of everything
My name is Gary Priestley, I’m
29 years old (30 this year unfortunately) from a small village in
the county of Lancashire (not
that far from Manchester). I
have been running competitively for 11 years now & specialize
in trail, mountain & cross country running. I am a brand ambassador for inov-8 & run for
Salford Harriers in Manchester.

Tell us few words about your
experience at EcoMarathon
2017?
Last year was my first time in
Romania & my first experience
of the Eco Marathon and it did
not disappoint!! My friend Feri
Sisak first mentioned the race
to me back in 2012 & I promised someday that I would do it.
I am so glad I kept my promise

Pochiu Cornel

as myself & my friends Tom
and Josh had the most amazing trip!
How would you compare the
EcoMarathon to other international competitions where you
took part?
The cross race had a bit of
everything that I love to have
in a trail race, some road, fast

What are your goals for 2018?
Last year I finished 3rd but this
year I will try to go for the win
now that I know the course
and what to expect. Watch this
space.
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Beloved friends
DENISE PARK

Chartered Physiotherapist
MSc | MCSP | SRP | Grad Dip Phys | MAACP
Denise qualified as a physiotherapist in 1984 and started
working with mountain runners
in 1989. In 2004, she became
Physiotherapist to the England
Mountain Running Team, and
also started working closely
with Anna Pichrtova (now Strakova). Since 2004, she has worked with 9 Mountain Running
World Champions, including
the 6 times World Champion,
Jonathan Wyatt from New Zealand.
In 2008, she was accredited by
the World Mountain Running
Association in recognition of
her work with mountain runners and was also asked to write a chapter in a medical textbook when she was recognised
as the world leading expert in
mountain running injuries.
Denise has travelled around
the world helping athletes at
mountain races, and she met
Cornelia, Silvia, Adi and Mihai in
2014 when she was working at
the Sierre-Zinal Race in Switzerland. They remained in contact,

and this year Denise is delighted that she can attend the EcoMarathon.
She has been told about the
lovely people and stunning
scenery, so she is really excited
about her first trip to Romania.
She is passionate about hel-

ping runners achieve their goals and feels privileged to be able
to do her work whilst surrounded by beautiful mountains. “I
am always happy when I am
in the mountains and I love helping runners to run – whether
they are the first or the last in

the race. I understand how important running is to everybody
who runs.”
Denise is looking forward to
meeting everyone associated
with the race and will be available for help, advice and treatments.
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cu alte obiective. Dupa 2 sezoane accidentat, în ultimele luni genunchiul stâng a fost destul de
generos cu mine, permițând-mi
să revin la antrenamente. Revenirea doresc să o sărbatoresc
cu proba regină la Eco, o sa fie al
doilea test în încercarea mea de
a ajunge la Campionatul Mondial de Lungă Distanță din Polonia.
Sunt multe întrebări în mintea
mea, care au nevoie de răspuns
și sper să găsesc răspunsurile la
Moieciu.
Mulțumesc familiei Eco, pentru
șansa acordată de a mă afla la
start și pentru calitatea evenimentului.
Multă sănătate și ne vedem la
start!”

Ionuț Zincă:

EcoMarathon

un loc special în inima mea”
“La prima participare, în 2011,
am alergat Crossul, după care
am mai alergat și bucla a doua.
Așa cum Zegama are un loc
special în inima mea, același lucru îl pot spune despre EcoMarathon... după prima participare
am rămas șocat. Nu puteam să
cred că așa ceva se poate face
în România, incredibilă organizarea, incredibilă locația, incredibilă cursa, totul este perfect.
Felicitări echipei Eco și sper să
nu vă pierdeți niciodată spiritul!
Următorul an, nu am vrut să
pierd etapa ¨regină¨, adică maratonul. A fost fantastic, mai
ales că jumătate din cursă nu o
știam, partea „nouă” din bucla a
doua, plus bucla a treia.”
În acel an, 2012, traseul de
marathon a fost modificat astfel încât să nu mai exista nici
o porțiune de drum, urcarea
dintre Satul Cheia și Complex

Cheile Grădiștei Fundata să
fie pe poteca veche, o porțiune
foarte frumoasă de pădure. Ionuț Zincă a câștigat în acel an
marathonul, stabilind și primul
timp de referință pentru acest
traseu.
2015 l-a găsit pe Ionuț alături de noi și de această dată,
gata de Start pentru proba de
Cross. Incredibilă concurență
la Start, probabil toate acestea
au dus la obținerea unui record
de cursă și coborârea sub 1h

la această probă, record care
probabil va fi greu de atacat!
Au completat atunci podiumul
Gheorghiță Vitalie și Gyorgy
Szabolcs.
“EcoMarathon este una din
cursele mele favorite, punctul
forte pentru mine este ambientul evenimentului. O cursă
foarte bine organizată din toate
punctele de vedere care te face
să revii cu drag, iar când ajungi
la linia de sosire să te gandești
deja la ediția următoare. În ultimii ani am încercat să ajung pe
cât a fost posibil, cross-ul fiind
proba la care am participat cel
mai mult, asta din cauza programului competițional încărcat din
trecut. Acum, în 2018, revin însă

Sfatul util pentru cei ce aleargă
Marathonul: “Nu forțați pe prima buclă, efortul în plus depus
pe prima buclă se plătește apoi
pe a treia. E foarte simplu să
irosești ¨gloanțe¨ pe prima porțiune, mai ales că entuziasmul și
doza de adrenalină pe care le primești la start te fac să urci ritmul
mult față de ceea ce poți, iar din
experiența mea, la cursele din
România, se pleacă la ¨rupere¨.
Așa că, ¨relax¨ la început, trebuie
să vă bucurați de toate buclele,
nu să fie un chin la sfârșit.”
Suntem onorați să îl avem pe Ionuț Zincă prezent din nou la startul EcoMarathon, este un sportiv
cu un entuziasm fantastic și cu
rezultate extraordinare obținute datorită calităților deosebite,
dar mai ales datorită pasiunii
pentru alergare, indiferent dacă
este orientare sportivă sau alergare montană. Ionuț a câștigat
Cross-ul în 2011, 2015(record) și
2016, iar în 2012 a câștigat proba de marathon.

Ionuț Zincă, (vicecampion
Skyrunning 2014, Record
Cross EcoMarathon 2015 –
Loc 1, 56min04, câștigător
EcoMarathon Moieciu de
Sus 2012 – 3h35min:14).

Laurențiu Pavel
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Locul 1
Cursa

Anul

Categoria

Timp

Victor Vlad

Cross

2010

M

1h06:35

Alexandra Stoian

Cross

2010

F

1h28:08

Viorel Palici

Marathon

2010

M

3h49:41

Gianina Tanase

Marathon

2010

F

5h06:20

Ionut Zinca

Cross

2011

M

1h00:11

Anca Stupu

Cross

2011

F

1h29:42

Viorel Palici

Marathon

2011

M

3h58:16

Daniela Marin

Marathon

2011

F

5h06:37

Viorel Palici

Cross

2012

M

1h04:38

Gianina Tanase

Cross

2012

F

1h21:45

Ionut Zinca

Marathon

2012

M

3h35:14

Cecilia Mora

Marathon

2012

F

4h22:25

Paul Pepene

Cross

2013

M

1h01:12

Hajnalka Jakab-Benke

Cross

2013

F

1h21:07

Daniele Cappelletti

Marathon

2013

M

3h31:08

Emanuela Brizio

Marathon

2013

F

4h11:06

Viorel Palici

Cross

2014

M

1h00:29

Ana Rodean

Cross

2014

F

1h13:08

George Buta

Marathon

2014

M

3h35:59

Emanuela Brizio

Marathon

2014

F

4h13:57

Ionut Zinca

Cross

2015

M

56min04s

Denisa Dragomir

Cross

2015

F

1h07:37

George Buta

Marathon

2015

M

3h28:40

Emanuela Brizio

Marathon

2015

F

4h14:17

Ionut Zinca

Cross

2016

M

59min38.s

Denisa Dragomir

Cross

2016

F

1h12:42

Viorel Palici

Marathon

2016

M

3h31:43

Ingrid Mutter

Marathon

2016

F

4h23:47

Vioel Gheorghita

Cross

2017

M

1h00:24

Diana Nastas

Cross

2017

F

1h22:34

Viorel Palici

Marathon

2017

M

3h29:24

Ingrid Mutter

Marathon

2017

F

4h08:54

Nume

Alina Selinadie

Alina Selinadie

Re c o r d

Re c o r d

Andrei Tănasie

Re c o r d

Re c o r d

Alina Selinadie

Alexandru Farca
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Anul acesta ne propunem să
ni se alăture 500 de participanți care să rămână încântați
de frumusețea traseelor, de
căldura roșienilor, de energia
aparte a acestei localități de
aur din inima Apusenilor, atestată documentar încă din anul
131.
Roşia Montană Marathon
O întâlnire a iubitorilor de
Sport și munte
Alergarea montană include trei
probe, potrivite pentru toţi alergătorii:
• Cursa de 10 km – Crosul
AQUA Carpatica;
• Semimaraton (26, 58 km);
• Maraton (43,82 km).

În data de 23 Iunie vă aşteptăm la cea de VI-a ediţie a Roşia Montană Marathon, un eveniment ce îmbină într-un mod
armonios sportul cu natura,
cultura şi dezvoltarea comunităţii locale.
Start Roșia Montană Marathon 2017
Povestea a început în Iulie
2013, atunci când Alexandra
Postelnicu s-a gândit cum
poate ca prin pasiunea ei, alergarea, să ajute comunitatea
din Roșia Montană.
Astfel, s-a decis să pună bazele
unui maraton dedicat Drepturilor Naturii, iar împreună cu Ilie
Roșu, celebrul nostru maratonist, a organizat pe 17 August
2013 prima ediție, aceasta fiind și o zi de referință pentru
atletismul românesc, respectiv
ziua în care Constantina Diță
devenea campioană olimpică
la proba de maraton (Beijing,
2008). De altfel, la fiecare ediție dânsa ne-a făcut onoarea

de a da startul telefonic din
Colorado (SUA), iar în 2016 a
venit la Roșia unde a și alergat
Cursa de 10 km.Constantina
Diță (stânga) alături de Simona Kadas
Dacă la început doar câteva
zeci de persoane ne-au auzit
chemarea, în ultimul an au fost
prezenți la Start aproximativ

300 de alergători, la care s-au
adăugat 100 de copii la cursa
dedicată lor. Creșterea a fost
una organică, de la an la an tot
mai mulți pasionați de sport,
natură, cultură și istorie s-au
bucurat de zilele petrecute la
Roșia Montană, maratonul devenind mai mult decât un eveniment sportiv.

Pe parcursul celor 3 trasee
vă veţi bucura de unele dintre
cele mai frumoase peisaje din
Munții Apuseni – Monumentul
Natural Piatra Corbului, Masivul Cârnic, Tăul Mare, Detunata
Golaşă sau Valea Cornei.
Pentru mai multe detalii despre trasee, vă invităm să vizitați site-ul nostru:
www.rosiamontanamarathon.
ro
Valea Cornei văzută de pe Piatra Corbului
Roşia Montană Marathon
O promisiune facută Naturii
Educația ecologică este parte integrantă a acestui eveniment. Asociaţia Pachamama
România, inițiatorul maratonului, se numără printre principalii
promotori ai Drepturilor Naturii
la nivel internațional. Roșia
Montană a devenit în mentalul nostru locul de renaștere al
conștiinței ecologice și civice
din România. Participanți se
conectează la natură atât de
autentic și memorabil, încât
fiecare amintire se transformă
într-o promisiune de respect și
de trai în armonie cu mediul înconjurător.

5 Mai 2018
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locului.

Roşia Montană Marathon
O comunitate pentru
promovarea Armoniei
Maratonul este și o punte de
legătură între proiectele locale
și cei care vin aici.
,,Cercetași Roșia Montană”,
,,Made in Roşia Montană” sau
,,Adoptă o casă” sunt proiecte
sociale și culturale extrem de
interesante în care participanții se pot implica sau le pot
susține financiar.
Și pentru a întări pe deplin legăturile care se nasc în fiecare
an, evenimentul aduce
participanților momente de neuitat în jurul focului de tabără
sau pe scena de spectacol
împreună cu invitații noștri copiii Ansamblului Popular din
Bucium - Munții Apuseni,
formaţii de muzică folk şi alţi
invitaţi surpriză.
A doua zi, participanții împre-

Prin acest eveniment ne dorim
să contribuim la dezvoltarea
zonei șila creșterea unui model
de comunitate sustenabilă.
Pe scurt, Roșia Montană înseamnă arheologie, arhitectură, meșteșug, cumunitate,
cultură,peisaje de-ți taie răsuflarea .... Roșia Montană: kilometrul zero al iubirii față de
natură și istorie!
Monumentul
Corbului

Natural

Piatra

FEEL THE NATURE, FIND
YOUR TRUE NATURE!
www.rosiamontanamarathon.ro
ună cu familiile lor vor putea
face drumeții la pas sau pe bicicletă alături de Călin Caproş,
ghid local şi vice-preşedintele
Asociaţiei Alburnus Maior, pe
cele mai atractive locuri din

Roşia Montană.
De asemenea, organizăm turul
Galeriilor Romane, cele mai
lungi din Europa, prilej de a
cunoaște istoria milenară, precum și poveștile și legendele

athon
Montană Mar
ia
oș
R
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o
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V
18 să
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a
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GEORGE SPĂTARU: Din ce în ce mai repede!
Andrei Tănasie

M-am apucat de alergat în 9 Mai
2015 când am participat pentru
prima dată la Cross-Ecomarathon, am scos un timp de 2h11
minute. Ce-i drept, pe atunci
aveam 93 kg și am participat la
insistențele verișoarei mele Irina,

nelipsită de acolo, ea participând
la acest cross încă de la început,
în 2010.
Am plecat de acolo puțin dezamăgit văzând timpul la sosire.
Dar dorința unei schimbări a apărut abia în luna august a acelui an
când mi-am propus ca alergarea
să devină un hobby.
Primul pas a fost acela de a slăbi. Zis și făcut, de la 93 kg în luna
august 2015 și până la jumătatea lunii septembrie a aceluiași
an, am reușit să slăbesc 17 kg,
ajungînd la 76kg, pe care le am
și acum. Acest lucru i-a șocat un
pic pe membrii familiei și pe cei
care mă cunoșteau, făcându-și
griji pentru mine și venind fiecare cu fel și fel de idei și închipuiri
de la cele mai amuzante, până la
cele mai sumbre, de la dragoste
până la boli incurabile.
Am început ușor antrenamente-

le, doar o alergare pe săptămână
de 6 km. În următorul an, am
continuat cu alergările și m-am
înscris la curse organizate de
RunFest în orasul meu natal pe
distanțe mici (5k), ajungând pe
primul loc la finalul seriilor organizate de ei.
Iată-mă din nou la Cross 2016,
mi-am îmbunătățit timpul cu 30
de minute față de anul precedent, ajungând la linia de sosire
în 1h42minute. Cu adevărat un
timp mult mai bun de care am
fost foarte bucuros, alergând
aproximativ doar o singură data
pe săptămână.
În anul 2017 am reușit să alerg
puțin sub 1h35min. Voi face trecerea la curse ceva mai lungi,
în încercarea de a ajunge peste
câțiva ani să alerg un maraton.
Nu am practicat atletismul, totuși, cred că cei 7 ani de lupte

libere practicați în adolescență
m-au ajutat să realizez această
performanță.
Cel mai important consider că
este nevoie de determinare și de
echilibru pe orice plan, fie el psihic, fizic sau sufletesc.
Dacă vrei ceva cu adevărat trebuie să treci peste toate barierele
impuse de viață, schimbarea să
înceapă de acum, de azi, de ieri
dacă s-ar putea. Timpul este
cea mai importantă resursă și
suntem toți condiționați în egală
măsură de acesta.
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Eu sunt Simona Red și pasiunea mea este să creez jucării. Am învățat să croșetez
încă din copilărie, inițial de
la mama, ulterior la orele de
atelier care se țineau în școli,
acolo am învățat să fac o broscuță țestoasă.
Timpul a trecut și, din păcate,
am renunțat la acest obicei.
M-am reapucat de croșetat,
undeva prin 2011. Totul a început cu un dragon mic la
care am lucrat foarte mult,
acesta a devenit jucăria mea
de suflet și are un loc de cinste printre celelalte jucării.
Apoi încet încet, am început să
fac și alte jucării, inițial jucării
inspirate din desenele copilăriei, Dumbo, Goofy, Donald,
Mickey, și apoi timid am încercat să îmi pun imaginația la
încercare și mi-am creat propriile jucării. Am făcut muuulte animăluțe și personaje, dar
în încercarea de a face mereu
ceva nou am zis să încerc și
altceva și așa am început să
fac păpuși.

Îmi iubesc toate jucăriile,
însă păpușile îmi sunt cel mai
aproape de suflet. Tot timpul
mă gândesc cum să le îmbunătățesc, sa le fac din ce în ce
mai frumoase și mai cochete.
Am început cu păpuși care
aveau rochița croșetată direct
pe corp, apoi am făcut rochițele separate, acum au chiar
și accesorii, pălăriuțe, rochițe
de schimb, papucei etc. Cea
mai mare provocare a fost să
fac o păpușă de 1,40 m. A ieșit
foarte draguță și fetița pentru
care am făcut-o a fost uimită
ca era mai înaltă decât ea.
Dorința mea este să transmit
mai departe aceast meșteșug, croșetatul, și dragostea
pentru lucrul făcut de mână.
Ce poate fi mai frumos decât
un cadou făcut manual, acolo
unde pui și o părticică din sufletul tău.

Totodată încerc să ofer oamenilor idea de unicitate, o
jucărie particularizată pentru
fiecare copil, nici o jucărie nu
seamăna cu cealaltă. Fiecare
are propria fizionomie, chiar
dacă în principiu sunt la fel,

Mascota EcoMarathon 2018

una are o privire mai caldă,
una mai jucăușă, fiecare iese
așa cum vrea. Chiar daca
vreau să le fac identice, nu
pot, fiecare va avea în final
personalitatea ei.
Ador momentele când primesc poze sau chiar filmulețe de la părinții încântați de
reacția copiilor când primesc
jucăriile făcute de mine, sunt
momentele cele mai frumoase, sunt cele care mă fac să
merg mai departe.
În general lumea mă găsește
pe Facebook, dar și la târguri,
ocazional.
Aleg târgurile unde se promovează tradițiile și viața simplă.
De aceea, anul aceasta este al
treilea an consecutiv în care
particip la EcoMarathon. Aici
întâlnești oameni frumoși și
prietenoși, care iubesc natura
și sportul. Oameni care îți dau
o energie pozitivă și te fac să
revii în Moieciu de Sus, un loc
de basm. Nu trebuie să mă
credeți pe cuvânt, trebuie doar
să veniți!

5 Mai 2018
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Ecoturismul de dincolo
de linia de finiș

Țara Dornelor

de: Roxana Farca, LumeaMare.ro, membru AER

Către ce destinație alergi data viitoare?
Asociația de Ecoturism din România (AER), împreună cu partenerii săi, vă propun o călătorie și o alergare în 7 destinații
de ecoturism.
Fiecare zi poate fi o cursă, cu provocări, câștiguri sau abandonuri. Când iubești natura însă, linia de finiș este doar începutul. Treci cu satisfacție de ea și te bucuri de o nouă șansă
de a te pregăti pentru o altă competiție sau pentru o ieșire în
aer liber, alături de cei dragi ție. Alergarea devine un mod de
viață și nu înseamnă întotdeauna grabă, ci infuzie de energie
în pași mai rapizi sau mai lenți, în funcție de locul și modul în
care alegi să-ți petreci timpul liber. Important e să nu lași urme
foarte adânci în spatele tău, să alergi când e nevoie, dar și să
zăbovești atunci când descoperi o destinație care îți place. Așa
te vei conecta mai bine la locurile frumoase prin care mergi și
totodată vei oferi și tu ceva înapoi sursei tale de vitalitate și
încântare - contează timpul alocat descoperirii locului și modul
în care alegi să-ți cheltuiești banii, pentru servicii sau produse
locale. De primăvara până toamna, evenimentele sportive și
activitățile pe care le poți face în destinațiile de ecoturism sunt
din ce în ce mai variate, prin proiectele și eforturile făcute de
către Asociația de Ecoturism din România și partenerii locali.

Ținutul Zimbrului

Eco Maramureș
Între Mara și Cosău, sub privirea blândă a Crestei Cocoșului,
te așteaptă un ținut plin de culoare și mișcare. Când nu alergi, poți să te urci pe bicicletă, ai
peste 150 de kilometri de trasee de unde să alegi un parcurs
mai dificil sau altul orientat pe
cultura locului și meșteșugari.
În plus, e o plăcere să iei satele la pas, să urci pe munte, să
zbori cu parapanta sau să practici alpinismul. Iar la final de zi
îți e greu să refuzi un pahar de
horincă oferit cu mândrie curată de moroșan.
Informații și hărți găsești pe
www.ecomaramures.com

Când spui Ținutul Zimbrului te
gândești la Parcul Natural Vânători-Neamţ, dar și la oraşul
Târgu Neamţ şi satele învecinate. Regiunea aceasta a fost
inclusă în Top 100 Destinații
Sustenabile din întreaga lume,
distincție acordată în timpul
Galei Global Green Destinations
din 2017. Dacă ajungi acolo, e
posibil să întâlnești zimbri liberi
în plimbările tale cu bicicleta
sau să organizezi, cu ajutorul
rangerilor de la parc, un safari
în căutarea lor.
Marius Irimia

Mai multe detalii poți găsi pe
www.tinutulzimbrului.ro

Victor Musat

Cu peisaj idilic, departe de aglomerația și stresul marilor orașe,
Țara Dornelor te așteaptă cu o energie aparte care te face să vrei
să cucerești munți și coline, în alergare montană, pe două roți sau
chiar pe cal. Dincolo de evenimentele sportive, ai nenumărate
trasee, poteci tematice și itinerarii de bicicletă disponibile pentru
orice nivel de pregătire sau de ce nu, posibilitatea de a petrece
câteva ore de relaxare la unul dintre centrele spa din Vatra Dornei.
Iubitorii de sălbăticie pot să se bucure de momentele speciale oferite de natură, cum ar fi rotitul cocoșilor sau boncăluitul cerbilor.
Mai multe trasee și idei pot fi consultate pe www.taradornelor.ro

Băile Tușnad și împrejurimile
Joao Oliveira

La Băile Tușnad nu te duci doar pentru tratamente în ape binefăcătoare, destinația are deja oferte și pachete speciale care te provoacă să petreci mai puțin timp în mașină și mai mult timp în aer
liber. Competițiile locale completează peisajul activităților sportive
oferite amatorilor: drumeții pe jos către lacul Sfânta Ana, trasee
pentru biciclete, zbor cu parapanta, aventuri cu Downhill Roller,
Mountain Skyver, Mountain Cart, sau Stand up paddling (SUP), călărie, plimbări cu caiacul.
O listă cu toate activitățile și detaliile găsești pe
www.eco-turism.ro
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Colinele Transilvaniei

Pădurea Craiului
Cu frumusețea pământului poate concura numai fascinanta lume
subterană, iar Pădurea Craiului e plină de surprize la capitolul acesta. Patru peșteri amenajate și încă zece accesibile doar în prezența unor ghizi specializați își așteaptă vizitatorii și aventurierii. Asta
nu înseamnă că o ieșire la rafting pe Crișul Repede, drumețiile prin
chei spectaculoase sau plimbările pe biciclete nu pot fi adăugate
în programul unei vacanțe reușite în zonă.
Mai multe detalii găsești pe: www.padureacraiului.ro

Sportul pe stomacul gol nu merge bine. Iar aceasta este destinația
care a reușit să combine în mod inspirat mișcarea în aer liber cu
moștenirea culturală și evenimentele culinare. Ai la dispoziție o rețea de 600 de trasee ușoare sau medii de bicicletă și de drumeție,
sate cu biserici fortificate, posibilitatea de a face drumeții cu calul
sau cu trăsura, dar și o serie de evenimente culinar-culturale care
te-ar putea ține ocupat din primăvară până toamna târziu.
Calendarul evenimentelor poate fi urmărit pe
www.colineletransilvaniei.ro

Tara Hațegului-Retezat
Bogdan Papuc

Nici Țara Hațegului nu se lasă mai prejos când vine vorba de mișcare într-un cadru natural și cultural aparte. La poveștile preistorice ale dinozaurilor pitici, valorificate și puse în lumină în Geoparcul Dinozaurilor, se adaugă ruinele daco-romane și medievale. Iar
trasee tematice sunt pe alese, pentru toate vârstele și abilitățile,
culminând cu relieful unic al Munților Retezat.
Activități și trasee aici: www.turismretezat.ro

Andrei Posmosanu

Evenimente sportive în destinațiile de ecoturism:
10 – 13 mai - Village Warrior Camp,
tabără de mountain bike în Maramureș
2 iunie - Tușnad (semi)Maraton, 23
de km care includ 750 de m de diferență de altitudine, pe o rută spre
Lacul Sfânta Ana
9 – 10 iunie - Bike&Like, Turul ciclist al Bisericilor Fortificate din
Transilvania, o competiție pentru
amatori
16 iunie - Retezat Sky Race, o alergare de 28 km, cu 2300 m diferență
de nivel, o îmbinare între forestier,
potecă de trail, creastă calcaroasa
cu urcare-coborâre tehnică
4-8 iulie - Turul Ciclist al Sibiului,
cursă de nivel 2.1 în Europe Tour,
ceea ce îl situează în top 5 al competițiilor cicliste de șosea din Europa de Sud-Est
6-8 iulie - Saint Ana Lake Exterra
Triathlon, cu trei probe: înot (900
de m în Lacul Sfânta Ana), bicicletă
(23 km offroad) și alergare (6,2 km)
19-22 iulie – Dorna Kayak Fest,

un concurs distractiv în echipe de
două persoane care își propune să
combată inițiativele de construire
a microhidrocentralelor (MHC-uri)
pe râurile și pârâurile de munte din
toate zonele țării
11 august - Hit the Egg – Oușoru Challenge, alergare montană
semi-maraton (25 Km) și maraton
(45 Km), plus cross-ul copiilor, în
Munții Suhard
31 august-2 septembrie - RowmaniaFEST, Festivalul Internaţional al
Bărcilor cu Vâsle, la Tulcea și în Delta Dunării organizat de Asociația
Ivan Patzaichin
16 septembrie - Creasta Cocoșului
Trail Race, alergare montană (semimaraton și cros), cu plecare din
satul Breb
6 octombrie - Maratonul Piatra
Craiului, o competiție din seria CarpathianMan®
11 octombrie - Competiția de aterizări punct fix cu parapanta

Dezvoltarea destinațiilor de
ecoturism este coordonata de
AER si susținută de
Romanian-American Foundation
și Fundația pentru Parteneriat.
Pentru mai multe informații despre vacanțe în România www.eco-romania.ro
Pentru mai multe informații despre ecoturism în România www.asociatiaaer.ro
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Echipa Prisaca lui Moș Dan, voluntari la Ecomarathon
Prisaca lui Moș Dan a început acum aproape patru decenii să
producă miere și produse apicole, într-o zonă frumoasă și curată
a Moldovei.
De anul acesta echipa este prezentă cu un stand de prezentare și
vânzare la EcoMarathon, unde suntem voluntari încă de la prima
ediție.
Vă așteptăm să ne cunoaștem mai bine.
Cu drag Ana și Alin.

Erika Borgström,

(Team Salomon Sweden)
At the Start Line for Marathon
My name is Erika Borgström and I’m a part of the Swedish Salomon team. My biggest passion in life is to be outdoor. I live in the north part of Sweden and mostly I spend my time in the
mountains, running in the summer and skiing during the winters. For me, running is just pure
happiness, it’s something I need to do in order to feel alive. It’s a way to explore myself and
my limits, or maybe I could say my limitless. It’s so fascinating how the body and mind works!
I have longing for a long time to visit Romania and run there so I’m super exited for the
ECO MARATHON and to explore a bit of the nature of the country.
Also I want to wish all runners good luck and have fun, that’s the most
important thing while running. See you at the start line!

Pochiu Cornel

Gary Priestley
Lena Trillelv,

(Team Salomon Sweden)
At the Start Line for Marathon
32 years old, nurse and living in Varberg-Sweden
with my family.
Combining motherhood (2 kids, 4 and 1) with
running, swim, run and Ironman. Love to explore
the surroundings and find out what great things
the body can do!

@ the Start Line for the Cross
Last year was my first time in Romania & my first experience of the EcoMarathon and it did not disappoint!!
My friend Feri Sisak first mentioned the race to me
back in 2012 & I promised someday that I would do
it. I am so glad I kept my promise as myself & my
friends Tom and Josh had the most amazing trip!
Last year I finished 3rd but this year I will try to
go for the win now that I know the course and
what to expect.
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Josh Tighe,

(Age: 30)
Again in Romania for the Cross
I started running at the age of 19 after playing football as a junior for Premier League football team Burnley.
I have represented England 3 times on the mountains.
My best achievements to date are: running 2.26 for the marathon on my
debut, 2016 and representing England at the World Long Distance Mountain
running championship in Colorado. Last year, at my first time at EcoMarathon
– Cross I have been in 8th place, I am happy to return at this beautiful competition and to enjoy the great atmosphere.

Alexandru Farca

Hiroko Ogawa,

Nick Swinborn,

(Newcastle upon Tyne, England)
At the start line for the Cross
My best achievements are: 5k 14.08, 10k
29.38s, HM 65.15, World Mountain Running Champs best position 19th and English Half Marathon Champion 2011.
I am English National Cross Country
medalist 2015, 2016.
The EcoMarathon race looks like a
great event to be part of as not only is
it about racing in a beautiful location,
it is also promoting the area and preserving the natural environment. My
favorite place to run is in the mountains and getting the chance to do
so in Romania is a great opportunity.

(Japonia)
Revin cu bucurie la EcoMarathon
Hiroko revine pentru a 7-a oară la Moieciu de Sus, a fost alături de noi încă de la
prima ediție. Bucuria de a alerga a transmis-o către noi toți, de fiecare dată când a
avut ocazia.
Hiroko: “Alergarea este foarte simplă și o putem practica singuri, dar când ne întâlnim cu cineva, putem să ne împărtășim bucuria și fericirea pe care o avem. Îmi
place să întâlnesc oamenii la alergare, să văd că se bucură de sport, iar la competiții să îi încurajez în zona de sosire.
Voi alerga pentru a 7-a oară la EcoMarathon, aici simt căldura și amabilitatea oamenilor din sat, a organizatorilor, în timp ce se bucură de frumusețea naturii. După
Start, trecem prin același loc de două ori, iar sosirea pentru a treia oară este, de
asemenea, unică. Niciodată nu mă plictisesc, prefer a doua buclă, deja în a treia,
picioarele și corpul obosesc, cu toate acestea, cu sprijinul oamenilor, mă pot îndrepta spre tura următoare și spre Sosire.
În Bucla a doua, după ce urc pe panta abruptă, unde apa curge întotdeauna,
peisajul se răspândește pe scară largă. Niste alergători, îi văd în fața mea, par a
fi departe și foarte sus. „Ar trebui să alerg o distanță atât de mare? - În timp ce
gândesc acestea, merg înainte, puțin câte puțin. Nu încerc să alerg așa de repede, când încerc să alerg rapid, mai ales la munte, trebuie să mă concentrez pe
traseu și nu pot privi peisajele. Uneori mă opresc să privesc, îmi place să respir
profund într-un peisaj atât de frumos .... De fapt, am obosit a alerga, vreau sa
ma opresc și să mă odihnesc, prind energie după o scurtă pauză, admirând
peisajul.
Sunt foarte bucuroasă că 4 prieteni din Japonia au vizitat Moieciu pentru a
vedea cât de frumos este. Doar unul dintre ei a alergat EcoMarathon, iar alți
trei prieteni au vizitat în vară, dar toți au ajuns să-l placă. Colega mea care a
fost, a spus: Moieciu arată ca un mic sat frumos din Elveția.”
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Mai repede, mai
sus, mai puternic, la

George Buta

EcoMarathon!
Andrei Tănasie

Cristian Moșoiu
Suntem cu toții martorii istoriei
jocurilor Olimpice și admirăm
fiecare sportiv, urmărim evoluții
de excepție și nu de puține ori,
indiferent de vârstă, ne dorim
să fim ca ei. Povești de la Olimpiadă au devenit cu adevărat
Legende ale Olimpului, și sunt
sportivi care vor scrie alte capitole importante.
Bucuria si trăirea evenimentului
de către noi, simplii spectatori,
nu poate fi comparată cu participarea la un asemenea eveniment ca reprezentant al țării
tale.
La Olimpiada de iarnă de la
PyeongChang 2018 au participat din Moieciu: George Razvan Buta (biathlon), Cornel Puchianu (biathlon), Paul Pepene
(schi fond), Cristian Moșoiu
(staf tehnic - maseur). Trei dintre ei vor fi prezenți la EcoMarathon Moieciu de Sus. Vom lua
startul împreună trăind poate
pentru câteva momente emoții
și dorințe personale care te duc
cu gândul la probele Olimpice.
Când o comună micuță pre-

cum Moieciu are 4 participanți
la jocurile Olimpice de iarnă, ramai surprins și îți dai seama cât
de multă muncă este în spate
dar mai ales câtă pasiune!
Cristian Moșoiu: „Sunt sportiv
de performanță de 20 de ani
când am început skiul fond și
biatlon. Din 2012 sunt diagnosticat cu Spondilita anchilozantă, o boală care de cele mai
multe ori ma afectează foarte
tare. Dar cu toate astea, nu am
renunțat la sport. Fac parte din
staful tehnic la lotul de biatlon,
sunt maseur și serviceman
(testez schiurile pentru concurs), sunt foarte fericit că am
făcut parte din lotul olimpic și
este o împlinire sufletească sa
ajungi la cel mai mare eveniment sportiv din lume și să îi
vezi pe cei mai buni sportivi din
lume la mai multe discipline!
A fost o experiență unică pentru mine să fac parte din staful
tehnic al României! Rolul meu a
fost de a reface sportivii după
antrenamente și competiții. Inedit pentru mine a fost să țin în

mână medalia Olimpică, sa fiu
acolo alături de cei mai buni
din lume și să am poze cu
campionii olimpici la diferite
discipline.
Secretul acestor performanțe este foarte multă muncă,
ambiție și dăruire. Noi, find
din zona de munte și învățați
cu muncile din gospodărie de
mici, avem deja o bază bună
în condiția fizică. Și alimentația care este naturală din
gospodăriile proprii ne ajută
să avem un corp sănătos și
puternic! Există deja o tradiție
în sporturile de iarnă în zona
Branului unde avem cei mai
buni sportivi de performanță
în sporturi de anduranță(schi
fond, biatlon și ski de tură).
Toți cei ce am fost la Olimpiadă suntem campioni la sporturi de iarnă și participanți la
olimpiade, campionate mondiale, europene, cupe mondiale, și cu bucurie vom fi prezenți la EcoMarathon, spiritul
olimpic și al fairplayului să ne
însoțească pe toți cei ce vom
lua startul! ”( Cristian Mosoiu)

La prima sa participare în
2011, era doar un copil, abia
împlinise 18 ani, am văzut în
el un tânăr curajos și ambițios, care iată, a reușit în 2015
să obțină recordul cursei de
Marathon.
George Buta:
„Ceva îmi spune că pot alerga din nou cele trei bucle de
la EcoMarathon.
Sunt nerabdător să străbat
potecile și să pot lua parte
la bucuria ce o să cuprindă
Moieciu de Sus.
Dupa ce în anul 2017 am lipsit de pe traseul de maraton
pentru a mă axa pe pregătirea Jocurilor Olimpice de la
PyeongChang, mă reîntorc
cu ambiții mari pentru ceea
ce înseamnă Ecomarathon.
Îi sunt recunoscător Ecomarathonului care mi-a
oferit condiții speciale de
pregătire și cred eu, că a
contribuit la obținerea rezultatelor bune și în special la
participarea mea la Jocurile
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Paul Pepene

Olimpice.
Pentru mine, Jocurile Olimpice înseamnă încununarea
unui sportiv și răsplata mult
meritată a enormelor ore de
antrenament.
Nu a fost usor să ajung
acolo, am avut de suferit la
PyeongChang timp de 7 zile
nu am fost bun de nimic. O
răceală m-a ținut departe de
pârtie și am ambsentat de la
proba de sprint, dar cu toate
aste sunt mândru pentru locul 37 la proba individuală și
locul 14 cu ștafeta.
Sa ne vedem cu bine la
start!!
Un sfat pentru cei care
aleargă prima oară la EcoMarathon? Să țină cont de
pregătirea pe care o au și să
nu dea mai mult decât ceea
ce pot.„
Record EcoMarathon
42km – 3h28:40, Loc 1 Marathon in 2015

Andrei Tănasie

Paul Pepene: „Simpla afirmație că
am participat de patru ori la EcoMarathon e un motiv de mândrie. Un
eveniment care reușește să adune
într-un singur loc atâți iubitori ai sportului nu trebuie niciodată ratat!
La EcoMarathon mă simt ca acasă
și nu spun asta doar pentru faptul că
locuiesc în zonă. Organizarea a fost
întodeauna foarte bună, iar atmosfera foarte plăcută.( participant la trei
ediții ale Jocurilor Olimpice, disciplina schi fond)”
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CORNEL POCHIU
ȘI IRINA ANTON

ANDREI TĂNĂSIE

echipa Fisheye
www.fisheye.ro
Noi suntem Cornel Pochiu
și Irina Anton, sau cum
ne știu alergătorii - echipa
comuFisheye. Pasiunea comu
nă pentru natură, mișcare,
dezfotografie, grafică și dez
îmvoltare web ne-a adus îm
preună acum câțiva ani, iar
de atunci ne-am propus să
imagiaducem un plus de imagi
ne evenimentelor sportive
din România. De-a lungul
timpului am colaborat cu
organizatorii a peste 70 de
concursuri și am surprins în
alergăcadru zeci de mii de alergă
tori la competiții de alergare
evemontană. Dintre toate eve
parnimentele la care am par
răticipat, Ecomarathon a ră
mas în sufletul nostru și am
revenit cu drag în fiecare an,
pende vreo 7 ani încoace, pen
tru a ne bucura de peisajele
de vis, oamenii călduroși și
atmosfera de sărbătoare de
la Moieciu de Sus.

www.phototase.com
Când fac fotografii mă desprind de minte, de gânduri, de
toate problemele pe care ni le
facem în fiecare zi. Mă destind
și mă bucur. La Ecomaraton peisajul contribuie mult la asta. E o
frumusețe specială aici cu care
rezonez și la care îmi place să mă
întorc. Apoi sunt oamenii. Cei care
organizează și cei care aleargă.
Am venit prima data la Ecomaraton
ca să îmi întâlnesc un prieten din
copilărie care a început să alerge.
Între timp mi-am făcut și alții noi.
Sunt oameni cu care mă întâlnesc pe
traseu, pe care îi încurajez în fiecare
an, a căror bucurie încerc să o surprind. E un schimb de bucurie care se
face acolo sus, în buclă, fiecare dintre
noi trăind pasiunea sa, alergarea sau
fotografia. Pe soare sau pe ninsoare.
Acesta e spiritul de la Ecomaraton. Eu
nu sunt fotograf profesionist. Fac asta
din pasiune, doar în locuri și în contexte care mă atrag. Anul trecut am început
un club de fotografie cu copiii din Rasnov,
la Centrul de Educație Schubz. În Mai voi
putea împărtăși cu ei experiența de la Eco,
pentru a îi inspira să își găsească și ei propria bucurie și inspirație.
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ȘTEFAN LUNGOCIU:
facebook.com/stafevideo/
EcoMarathon nu este o simplă cursă, este un eveniment ce face parte din viața satelor Moieciu și
Fundata. Eveniment ce aduce în atenția alergătorilor și a spectatorilor modul de viață al oamenilor. Dimineața la șura din „muchie”, la prânz „la
Mândru” iar până apune soarele trebuie să ajungi
și la ograda din Poiana Pleșii. Nu-i a’ bună dacă
te prinde seara cu treburile nefăcute prin pădurile de p’aici. De dimineață și până seara potecile
și ogrăzile de pe dealurile Moieciului erau călcate
într-un pas vioi de sătenii ce își lucrau cu dragoste
pământul, astfel încât să aibă ce pune pe masă
indiferent de sezon.
Însă, ce îmi place cel mai mult este că EcoMarathon reînvie pașii străbunilor noștri.
Eu sunt Ștefan Lungociu, om de radio și videograf.
Voice-over și vizionar. Alerg această ediție EcoMarathon cu camera dupa voi. Ce iese? Vedem
împreuna după linia de finish și pe facebook.com/
stafevideo/

EcoMarathon întreabă... fotografiile însăși răspund!

DRAGOȘ FLORESCU:
www.ecofotografie.ro
Ecofotografia este pasiunea
mea! Am denumit-o așa nicidecum întâmplător, căci îmi place
să cred că fiecare din eco-fotografiile mele poartă înlăuntrul
lor câte un mesaj. Un mesaj
mai mult sau mai puțin incriptat și o atitudine cu referire la
unul din componentele acestui
cuvânt compus.
Însă, nici acum după mai bine
de 15 ani de căutări, nu știu
dacă ecofotografia este foto-jurnalism sau vreun alt gen
de artă fotografică. Ceea ce
știu bine însă, este că ecofotografia este o căutare perpetuă
a frumuseților din jurul nostru
și o regăsire a frumuseților interioare. O apropiere de natură
și o scufundare în măreția ei, o
ieșire din cotidian pe care o merităm cu toții!
Site-ul meu www.ecofotografie.ro este un site ce aduna

gânduri, eseuri și povești ce-și
poartă cititorii într-un univers
emotional, un site ce își propune să te inspire în alegerile pe
care fiecare dintre noi le face
într-un moment sau altul.
R: Voi sunteți de obicei cei ce ii
surprindeti pe alergatori in fotografii de colectie. Ce vă surprinde la EcoMarathon Moieciu de
Sus?
DF:
Când cauți fotografia perfectă hoinărind aiurea pe creste,
prin păduri sau prin ale locuri
mai mult sau mai puțin umblate, poți petrece ore bune
așteptând momentul potrivit.
De multe ori te întorci cu coada
între picioare, însă acel loc își
lasă amprenta undeva în adâncul ființei tale și sigur te vei întoarce curâmd acolo ca să-ți iei
trofeul mult așteptat.
Ai zice oarecum că fotografia

Dragoș

Floresc

u

Dragoș Florescu
Mihai Benea

este ceva static, iar alergarea
montană este la polul opus. Nimic mai fals! La EcoMarathon,
noi fotografii alergăm dintr-o
buclă în alta în dorința de a surprinde fotografic un eveniment
complex. EcoMarathon este
o mare desfășurare de forțe
într-un areal impresionant din
foarte multe puncte de vedere.
Niciodată nu te saturi și la fie-

care ediție e altfel, mai descoperi câte ceva.
EcoMarathon este un concurs
la care mă întorc mereu cu
drag, încercând de fiecare dată
să-mi obțin trofeul mult visat:
combinația perfectă între efortul alergătorilor, peisajul de vis,
râvna organizatorilor, bucuria
spectatorilor … și sigur multe
nici măcar nu le știu încă.
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Căsuța cu Imagini și Street Box Camera

LAURENT JOUAULT:
www.cabaneauximages.blogspot.com
Laurent este din Franța, iar dragostea este cea care l-a oprit
în aceste locuri. Fiind într-un
schimb cultural în România, a
cunoscut-o pe actuala lui soție,
tot atunci s-a îndrăgostit și de
Moieciu. Laurent s-a stabilit în
Romania în 2007.
Căsuța cu Imagini este un loc
de creație, investigare și comunicare creat de Laurent.
Dragostea pentru peisaj, și nu
numai, este cea care l-a oprit în
aceste locuri. Atelierul bunicului (de meserie tâmplar) a fost
transformat într-un mic muzeu
al Fotografiei. În interior poți
descoperi o colecție impresionantă de aparate foto, sute de
imagini vechi, material de tiraj
și creații realizate pe loc cu tehnici alternative ale fotografiei
(cianotipie, emulsii fotosensi-

bile, stenopa). Un spațiu unic
în peisajul nostru rural, care te
invită la o călătorie originală, de
la camera obscură până la fotografia digitală.
Poți descoperi această poveste, dar și multe altele, dacă vei
vizita micul Muzeu al Fotografiei din Moieciu de Sus, Valea
Bangaleasa nr. 148.
„În februarie 2017, m-am inspirat de fotografi din perioada interbelică. Am fabricat o cameră
obscură de stradă. Principiu:
o cutie obscură care este în
același timp un aparat foto și o
cameră obscură de developare. Am folosit pentru cameră:
lemn care are 50x30x25cm, un
sistem de focalizare, un obiectiv de aparat de mărit Amar 105mm (made in Poland) și o
mânecă din materiale textile ca

să accesez cu o mână în interior. După primele încercări, am
obținut negative de aproximativ
10x15cm. Aventura este numai
la început.” (Laurent Jouault)
Laurent va încerca să surprindă

Mihai Benea

pentru prima dată evenimentul
folosind Street Box Camera,
descoperă toate acestea pe
websiteu-ul personal - www.
cabaneauximages.blogspot.
com.
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Oamenii acestui
pământ
(continuare)

de Roxana Farca

Cei care au venit

Când am ieșit din pădure, m-am
oprit și am contemplat dealurile
peticite, văile pestrițe și finalul
de zi. Privind de sus am devenit
mai îngăduitoare, am înțeles că
un astfel de loc trebuie acceptat așa cum e, că poate tocmai
amestecul acesta dintre nou și
vechi, dintre valorile tradiției și
păcăleala modernului îi asigură
un anume farmec, că trebuie să
existe un secret care a determinat oameni care trăiau în cu
totul alte colțuri de lume să lase
totul în urmă și să se mute aici:
Mihai Orleanu și familia lui jumătate românească, jumătate
germană, fotograful francez Laurent Jouault, spaniolul Ignacio
Anson Pomar, basarabeanul
Constantin Robu, alături de alți
bucureșteni, brăileni și cine știe
câți alții pe care nu am avut
ocazia și timpul să-i întâlnesc.
Eram în Moieciu de Sus la invitația lui Mihai Orleanu și a echipei care organizează de nouă
ani EcoMarathon, Mihai fiind un
român plecat înainte de revoluție și întors din Germania pentru
a se stabili în cele din urmă în
România - în Brașov cu locuința
și în Moieciu de Sus cu Centrul

de Ecologie Montană (CEM) și
dorința de a opri dezastrul și a
schimba în bine destinația care
poartă acum un nume foarte
inspirat: Poarta Carpaților. De
când s-a întors în țară și a ales
această regiune, Mihai a sperat
că va putea ajuta, cu experiența pe care o are și cunoașterea
unor situații similare din Alpi,
dar nu a putut opri ceea ce tot
el numește, amuzat și decepționat în același timp, debandada turistico-fantastică. Partea
bună este că echipa CEM nu a
abandonat, că a perseverat prin
crearea și marcarea de trasee
turistice, prin montarea de panouri informative, identificarea
de meșteșugari și organizarea
unor evenimente care să atragă
în destinație iubitori de natură
și mișcare:
„Poarta Carpaților include Moieciu, Fundata și poate o bună
parte din Bran. Sigur, arhitectura în momentul din față e cruntă, dar hai să avem în vedere
suprafețele de fânețe din stânga și dreapta. Să avem grijă
să nu se distrugă și acestea.
Celor care vin jos în vale, turiștilor, să le asigurăm spații neal-

terate cel puțin. Să declarăm
fânețele dealurilor din jur situri
culturale. Să păstrăm măcar
Dealul Bisericuței așa cum e.
Mai sunt și alte văi, mai micuțe,
mai sălbatice, neatinse, hai să
le salvăm măcar pe acelea, să
dezvoltăm acolo poteci sau trasee mai simple de bicicletă. În
Fundata sunt exemple de zone
sau văi care pot fi conservate,
ca un gen de muzeu in situ.
Asta a fost și ideea profesorului
Prahoveanu și a primarului din
Fundata, Marian Pâtea. Dar nu
ajunge. Trebuie făcuți mult mai
mulți pași, de către arhitecți și
urbaniști. Iar localnicii trebuie
să vrea și ei acest lucru, nu?
Privind în viitor, cândva poate
că primăria va avea niște bani
pentru a cumpăra anumite pensiuni pe care să le dărâme. Să
se recreeze niște spații verzi,
să se redea o autenticitate a
locului. Asta ar însemna ca o
primărie sau un consiliu local
să aibă o viziune asupra viitorului. Exemple există, din multe alte zone. În Germania și în
Alpi există are loc așa numitul
proces de re-naturare. Toate
betoanele de pe râuri se sparg,

se creează iarăși meandrele, se
cumpără suprafeţe private care
se dărâmă și se reamenajează.
Au constatat că e greșită direcția și repară. La noi însă s-ar da
încă autorizații pe bandă rulantă, și în mijlocul râului dacă s-ar
putea.”
În timp ce vorbeam cu Mihai,
afară ploua în neștire, iar pe
stradă abia dacă mai trecea
câte o familie zgribulită, grăbindu-se spre o pensiune. Știam
că o strategie sănătoasă de turism ar fi aceea în care s-ar găsi
motive suficiente pentru a veni
în Moieciu de Sus și în afara zilelor calde sau a evadărilor de
weekend. La doi pași de CEM
se află și pensiunea Bradul și
puțin mai sus, pe deal, casa în
care am stat de vorbă cu un
cuplu alcătuit dintr-o româncă
care a crescut în Moieciu și un
spaniol. Ioana și Ignatio Pomar
s-au cunoscut lucrând ambii în
turism și, după un timp petrecut
în Spania, au decis că cel mai
bun loc în care să-și crească
băieții este tot la munte, în România. Nu se plâng de condiții,

de școală sau de viața care cu
siguranță că nu este mai ușoară aici. Se plâng doar de inerția
oamenilor, de lipsa de implicare
în evenimentele locale sau în
acțiunile de ecologizare și curățenie. Cu toate acestea se ocupă de promovare, organizează
ture tradiționale cu străini, mai
ales spanioli, se străduiesc să
învețe de la turiștii educați în
alt spirit și să creeze experiențe
autentice, cu o poveste bună în
spate.
O căsuță cu povești sau mai
bine zis o cabană cu imagini
are și Laurent Jouault, un fotograf stabilit de ceva timp în
Moieciu de Sus. La el găsești o
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expoziție cu aparate foto vechi
și un mic magazin din care poți
să cumperi imagini din zonă
imprimate creativ, pe diverse

materiale. Laurent se implică în
acțiuni destinate culturii și copiilor, găzduiește concerte de cor
și alte evenimente care ar putea
să ofere o alternativă la educația
formală din școli, atât pentru localnici, cât și pentru vizitatori.

de familie, și a fost subjugat pe
loc de atâta frumuseţe. Un bătrân cu o vacă era acolo, l-a întrebat al cui e dealul și, după ce
l-a convins să-l aducă pe proprietar, a plătit pe loc pentru teren.
În următorii cincisprezece ani a
cumpărat și mai mult pământ,
a luat totul în jur. În 2007 a tras
curentul, dar nu era drum public
de acces, iar vecinii nu-l lăsau să
treacă. A început să cumpere și

toate văile din jur, până la Valea
Lungă. A făcut drum de acolo până sus la restaurant și, în
2016, a terminat de transformat
câteva odăițe în casele pe care
le văzusem din depărtare și mă
fermecaseră mai ceva ca munții. Constantin crede și acum că
acolo este cel mai frumos loc din
România, în mijlocul platoului, cu
toată priveliștea de jur împrejur.
„Creierul produce serotonină și
vindecă într-un astfel de loc” mi-a
spus el.
M-am gândit că astfel de locuri
sunt suficiente prin ele însele. E
de ajuns să te așezi, să privești
în jur, să asculți poveștile oamenilor, să lași energia pământului,
a soarelui și a munților să se
ocupe de tine. Apoi să îi admiri
pe cei care fac ceva bun cu resursele pământului și să îi ierți
pe cei care au obosit sau nu mai
înțeleg.
„Era mai bine înainte, nu aveam
televizor, nu aveam nici radio, dar
era mai liniște. Nu era atâta stres,

atâta zbucium. Părerea mea e că
pământul produce tot: și mâncare, și benzină, și ulei tot din
pământ iese. Pământul trebuie
lucrat.” mi-a spus Tataie, chiar
din prima zi.
Aceștia sunt oamenii acestui pământ, o mică parte dintre ei. Cei
care luptă să păstreze și să facă
ceva bine, cei care se întorc și cei
care vin și nu mai vor să plece.
Toți acești oameni se găsesc în
văile adânci dintre munți și, oricât de disperată ar părea uneori
situația, Bucegii și Piatra Craiului veghează cu aceeași lumină
și înțelepciune asupra tuturor și
creează un cadru natural de care
e foarte greu să te desparți și de
care ar trebui să ne îngrijim cu
toții, fie că trăim într-un astfel de
sat sau rămânem simpli călători.
Pământul trebuie respectat.
Poți citi și alte povești sau
impresii din lumea mare scrise
de Roxana Farca pe blogul
LumeaMare.ro

Pământul acesta

În ultimele zile petrecute în Poarta Carpaților, am decis să urc
pe traseul marcat cu omulețul
portocaliu și ceea ce am descoperit sus, pe platoul numit Amfiteatrul Transilvaniei, mi-a lăsat o
impresie de neuitat. Nu vorbesc
doar de priveliștea amplă către
Bucegi și Piatra Craiului, munții
care la acel moment se ascundeau destul de mult în nori, ci și
de restaurantul rotund, cu forme
organice, și căsuțele desprinse
parcă dintr-o poveste cu pitici.
Constantin Robu, artist și om de
afaceri, a ajuns în Moieciu întâmplător, în 2003, la zece ani după
venirea în România. În timp ce
mă încălzeam cu un ceai aromat
de plante culese din împrejurimi,
mi-a povestit cu lux de amănunte cum a urcat pe platou, alături
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Irina Anton

“De 9 ani de zile, datorită evenimentului
EcoMarathon, Moieciu a devenit o atracție
pentru iubitorii de alergare montană în
special, dar și pentru toți cei ce iubesc
natura și doresc să descopere cadrul
natural și tradițiile de la poalele munților
Bucegi și Piatra Craiului.
Suntem mândrii că împreună cu Centrul
de Ecologie Montană reușim să organizăm
an de an acest eveniment, iar pentru un
weekend un sat micuț de munte găzduiește
un festival al sportului și al naturii.
Mulțumim tuturor celor care se implică în
organizarea acestui eveniment, în special
voluntarilor și comunității locale care
fac tot posibilul ca de la an la an acest
eveniment să fie și mai bine organizat.
Bine ați venit la Moieciu de Sus, locul unde
te simți ca acasă!”
Primar Mircea Manea

