
MARIAN CHIRIAC DESPRE MARATONUL EVEREST 
 
 
1. Avem acces GSM?  
Cand plec in locuri indepartate incerc pe cit posibil sa uit de lumea de unde vin. Asa ca nu ma 
intereseaza sa am acces GSM. In Nepal nu am avut, asadar, eu personal. Imi amintesc insa ca prietenul 
meu grec Costas a tinut legatura cu familia pana pe la 3500 m, in Namche Bazaar. Estimez asa ca acces 
GSM este pina in aceasta zona. Apoi ar fi posibil prin intermediul unui telefon prin satelit.  
  
2. Exista acces internet? Cu ce costuri? 
Da, exista semnal acceptabil si la costuri mai mult decit suportabile. Daca nu ma insel, ultimul "internet-
cafe" la una din cabanele (lodge) din zona a fost la Dingboche, la aproape 4500m. In Namche preturile 
sunt foarte mici, iar in Dingboche cred ca era cam 5 euro pe minut. 
 
3. Putem folosi camelback pe parcursul alergarii? 
Desigur. Acum depinde insa si de strategia si de modul tau specific de a alerga. Eu, spre exemplu, nu am 
folosit. Si nici nu i-am dus lipsa. E drept ca eu in general in timpul curselor nu prea beau multa apa, insa 
in conditiile de acolo (rece, umiditate) nici nu prea cred ca e nevoie. In plus, dupa parerea mea, punctele 
de hidratare sunt suficiente. Singurul impediment major a fost insa apa cumplit de rece.  
  
4. La ce interval erau punctele cu apa pe parcursul cursei? 
Sunt 5-6 puncte, daca nu ma insel. Dupa parerea mea, suficiente! 
  
5. Exita posibilitatea de a lasa in aceste puncte diverse lucruri sau trebuie sa le luam cu noi?  
Cred ca da. Trebuie insa vorbit cu serdarul / organizatorii cursei inainte, pentru ca sunt unele puncte in 
care se afla membri ai expeditiei (si pe ei poti conta 100%) si altele in care sunt doar localnici / oamenii 
de la lodge.  
  
6. Daca ai merge din nou la aceasta cursa, ce ai face diferit / mai bine?  
Cursa e foarte bine organizata tinind cont de conditiile de acolo (saracie, zona extrem montana). Sprijinul 
oferit de organizatori e arhi-suficient. Din punct de vedere logistic nu as schimba mai nimic, doar in ceea 
ce priveste echipamentul (un sac de dormit mai bun, mi-as lua si niste yak tracks)  
  
Ce ti-a placut cel mai mult? 
E alta lume. Peisaj fabulos. Alta cultura. Altfel de oameni  
 
Ce ti-a displacut? 
Frigul, pe alocuri. Si am suferit ceva de la lipsa de oxigen, pe la 5000m. 
  
E problematic soarele? Ai folosit crema anti UV? Ce factor? 
Da, e chestiune foarte serioasa. Eu m-am ars destul de rau. Si asta pe la 4500 de metri, intr-o zona in 
care soarele a aparut cu intermintente, insa s-a combinat cu vintul. Eu ma ard repede pe nas si pentru ca 
nu m-am protejat cu atentie mi s-a inrosit si jupuit bine de tot, de parca nu ar fi el suficient de mare si asa 
☺. Crema UV, recomand factorul cel mai mare! Chiar si asa, tot o sa te bronzezi "cu ochelari". 
  
E nevoie de ochelari de soare ca lumea (anti UV)? 
Obligatoriu!! 
 
Ti-ai adus sac de dormit sau iti pun ei la dispozitie? 
Obligatoriu iti aduci sac. Organizatorii iti pun cort la dispozitie si iti cara bagajul greu  
 
Care a fost temperatura noaptea in locatiile in care ai dormit? 
Eu am dormit numai in cort. Exista posibilitatea sa dormi - contra cost, preturi mici, care cresc insa 
progresiv cu altitudinea - si in lodge. In interior esti protejat de vint insa e tot frig. Am avut un sac de 
dormit cu confort la -12. A fost suficient pana in ultima noapte, cea in tabara de baza. Atunci am inghetat 
serios, aproape nu am dormit de frig. Era gheata in interiorul cortului. Asa ca daca poti e de dorit sa ai un 
sac de puf cu confort pe la -20. 
  
Ce ai mancat pe acolo? Ce sa imi aduc de mancare? 
Nu mi-am adus nimic de mancare de acasa. Sunt doua faze ale expeditiei. In Kathmandu poti manca 
mult si variat. Pe munte, de la Lukla in sus si mai ales dupa ce intri in rezervatia Samarghata lucrurile se 
schimba. Acolo e interzis sa maninci carne (intr-o zi, insa, doar pt europeni organizatorii au facut o 



exceptie si ne-au servit cu carne din conserva). Asa ca am mincat legume, oua, porridge (nu il mai suport 
insa de atunci ☺) si iarasi legume. Gatite nu foarte variat. In primele zile mancarea mi s-a parut 
suficienta, insa dupa 10-12 zile de aproape aceleasi mese mi se luase rau de tot de mancare...  
  
De ce ai slabit 5 kg? 
Din ce in ce mai putina mancare... Pe de alta parte, oarecum neobisnuit, pe mine raul de altitudine m-a 
lovit dupa ce toti scapasera de el (teoretic, incepe pe la 3500 m, insa pe mine m-a luat pe la 4900m). In 
ultimele doua zile aproape nu am mincat nimic. Am vomat putin, o noapte cu diaree, toate acestea au 
contat. Nu epatez, insa se pare ca sunt simptome de care nu prea ai cum sa scapi. Oricum, toti cei din 
grupul meu le-au avut, in diferite momente ale drumului. In ziua cursei am rezistat doar cu energy gel-uri. 
Asadar, efortul si epuizarea organismului au contribuit la slabirea considerabila... 
 
Cati litri de apa / persoana / zi primim de la organizatori? 
Organizatorii iti dau numai ceai, in timpul celor 3 mese ale zilei. Altfel, iti poti cumpara apa din lodge-uri. 
Devine tot mai scumpa, odata cu altitudinea  
  
Sosetele taiate pe care le-ai pus pe adidasi pentru a nu aluneca erau din lana, bumbac sau 
poliester ☺☺☺☺?  
Asta cu taierea sosetelor a fost o improvizatie grozava, un moment "de geniu" pe care l-am avut. Pe 
portiunea dintre tabara de baza si Gorakshep e mereu zapada, cu portiuni de gheata. Aici trebuie avut cel 
mai mult atentie sa nu aluneci. Sigur, mai bune sunt niste yak tracks (acum gasesti runningshop.ro, de 
exemplu) insa la acea vreme nu prea stiam eu ce sunt astea. Dezavantajul ar fi ca dupa kilometrul 10-12 
ar trebui sa le dai jos si sa le cari cu tine. Eu cu sosetele nu am avut problema asta, pur si simplu am uitat 
de existenta lor si am alergat tot parcursul cu ele, ajutindu-ma si pe alte portiuni cu zapada sau cu pietre.  
Sosetele nici nu mai stiu din ce erau, cred ca bumbac... oricum erau cele mai folosite! ☺ 
  
Care a fost temperatura pe parcursul cursei?  
Nu stiu. Sigur in tabara de baza erau citeva grade sub zero (brrr!! si acum ma apuca fiorii cind imi 
amintesc dimineata cursei), pe urma a fost rece, dar nimic de speriat. Frigul nu a fost o problema in timpul 
cursei, ci doar in unele momente... 
 


