
 
 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

Spectacol total la ultima ediţie a concursului „Prima Evadare”. La anul urmează 
ediţia a zecea! 

 

23.05.2017  Duminică 21 mai s-a desfăşurat cea mai spectaculoasă ediţie a celui mai 

mare maraton cross-country (Point to Point - XCP) din sud-estul Europei. Totul a fost la superlativ 

la „Prima Evadare” ediţia a noua: disputa sportivă a fost ca la marile curse, organizarea 

ireproşabilă, traseul n-a pus probleme, iar premiile, cele mai mari şi mai numeroase acordate la 

un concurs de acest gen în România. 

 

Confeti, fumigene, vuvuzele, elicoptere, drone şi multe încurajări. Aşa au fost primiţi cicliştii 

duminică la sosire. A fost cea mai disputată cursă de până acum, la start aflându-se câştigătorii 

ultimelor patru ediţii. În acest an s-a folosit un traseu cu câţiva kilometri mai scurt decât cel 

obişnuit şi mai rapid, ceea ce i-a permis primului clasat să aibă o viteză medie de 30 km/h. Cu o 

echipă foarte numeroasă, Dinamo-BikeXpert a ocupat primele cinci locuri, cu Vlad Dascălu în 

frunte. Și la feminin s-a înregistrat o învingătoare în premieră, Suzanne Hilbert (NoMad Merida 

CST). 

Cea mai populară şi mai veche competiţie de ciclism de după 1989, „Prima Evadare”, a 

fost un pionier în domeniu, aducând la fiecare ediţie noutăţi. În acest an s-a realizat o transmisiune 

- maraton în direct de aproape 10 ore, cu comentariul în direct al cursei, interviuri cu concurenţi şi 

invitaţi, tombole şi premierea câştigătorilor! De asemenea, au fost realizate două variante de 

traseu, pentru vreme bună şi timp ploios, optându-se în final pentru ultima. Zonele apropiate 

vechilor Codri ai Vlăsiei unde s-a desfăşurat competiţia au fost curăţate şi pietruite, ele putând fi 

folosite de-acum pentru mişcare în natură.    

 

„Prima Evadare” le-a oferit prilejul celor mai puţin familiarizaţi cu acest sport şi celor mici 

să se apropie de ciclism, iar pasionaţilor să se întreacă cu cei mai buni sportivi din ţară. Toţi cei 

care au trecut linia de finiş au fost premiaţi cu diplome, tricouri şi medalii, au primit o masă caldă 

şi băuturi hidratante şi au beneficiat de numeroase alte facilităţi: duş, masaj, curăţarea 

bicicletelor, transport, film personalizat. 

 

S-au acordat premii de peste 8.000 de euro celor clasaţi pe primele locuri la cele 15 

categorii şi prin tragere la sorţi şi altor concurenţi, spectatorilor şi voluntarilor: numeroase 

accesorii, invitaţii la concurs, aparate de curăţat cu presiune Karcher, o bicicletă Merida Big Seven 



 
 

100  şi un scuter Yamaha NMax 125. Iar cele mai spectaculoase fotografii vor intra în competiţie la 

concursul foto ce cuprinde 5 categorii, acordându-se în total 15 premii.  

 

Şi la această ediţie, au participat mai multe personalităţi: vedetele tv Daniel Osmanovici şi 

Dragoş Bucurenci şi Steven van Groningen (CEO Raiffeisen Bank). Cursa a beneficiat de 

deschizători pe motocicletă: Adrian şi Julian Raduţă, multipli campioni internaţionali şi naţionali. 

 

Evenimentul a fost organizat de Clubul NoMad Multisport şi s-a bucurat de parteneri entuziaşti, 
precum Renault, BCR, Kaufland, CST, Merida, Ciuc, Motodynamics, Caro City Resort şi Bikefun. 
 
Pentru detalii suplimentare puteţi accesa  www.primaevadare.ro 

 

Contact: 

Doina Țiței, Clubul Sportiv NoMad Multisport 

E-mail: info@nomadmultisport.ro 

Tel: 0721555313 
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