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Bogdan Ungureanu este un debutant bine 
înzestrat. La propriu. În 2008 a reuşit să 
termine toate cele 8 raliuri ale sezonului, chiar 
dacă ritmul său nu a fost mereu la înălțime.

mihai dumitru

Bogdan povesteşte: 
“Prima mea experiență 
la volan s-a desfăşurat 
în brațele tatălui, când 

aveam vreo 7 ani, la 
volanul unui Talbot 

Horizon, iar atunci a 
început numărătoarea 

inversă până la majorat”.

Micul prinț

 S
e spune că numele îi este pre-
destinat celui care îl poartă şi la 
acest lucru m-am gândit cunos-
cându-l pe Bogdan Ungureanu, 
vicecampionul debutanților din 
CNR Dunlop 2008. Prenume-

le său înseamnă “bine înzestrat” în limba 
slavă, format din cuvintele “bog” (bun) şi 
“dan” (înzestrat). Cu alte cuvinte, printre 
meritele tânărului braşovean se numără 
faptul că s-a născut într-o familie cu mij-
loace financiare foarte solide, grație căro-
ra Bogdan beneficiază de condițiile ideale 

pentru un debutant în automobilismul 
sportiv. Îşi permite materialul de concurs 
pe care şi-l doreşte, cineva îi repară maşi-
na ori de câte ori o strică şi este asistat de 
oameni cu experiență, pe care îi plăteşte 
pentru a-l face să progreseze. Altfel spus, ar 
avea suficienți bani încât să angajeze un pi-
lot mai bun să concureze sub numele său. 

Dar nu o face, iar macăr pentru acest 
lucru este de admirat. În loc să piardă 
nopțile în cluburi precum alți băieți de 
bani gata şi să se trezească după o beție în 
aşternutul unei femei frumoase, el a pre-
ferat să se trezească devreme în weekend 
pentru antrenamente, curse de coastă sau 
raliuri şi să-şi petreacă dimineața de dina-
intea concursului în compania nu la fel de 
şarmantă a mecanicilor de curse. Bogdan 
Ungureanu a decis să-şi facă un nume în 
lumea vitezei, iar pentru a-şi îndeplini vi-
sul vrea să urce pas cu pas pe scara valo-
rii sportive. Ce-i drept, cu paşi mici, dar a 
ajuns departe, dacă ne gândim că a plecat 
de la teribilismul şoselei.

 Mă grăbesc să afirm că peste câ-
teva sezoane va atinge la un ni-
vel ridicat al artei pilotajului şi 
poate chiar un viitor campion 

național absolut. La prima etapă din 2009 
va sta însă pe tuşă, din cauza unei proble-
me destul de grave la umărul stâng, doctorii 
impunându-i luni bune de repaus. Vrea să 
revină apoi în CNR la volanul unei Honda 
Civic R3, Renault Clio R3 sau S1600. 
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