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Tânăra care a uimit lumea motorsportului de la volanul
unei Dacia Sandero. Cristiana Oprea, pilot: “Am simțit că la
volan pot schimba lumea în bine“
!10 Ian 2020

Prima experiență ca pasager într-o mașină de curse a fost în 2013, la Rânca. Era o etapă de viteză în coastă, iar
Cristiana fusese invitată atunci de un prieten pilot pentru a trăi pe viu senzațiile unei curse adevărate. De atunci
Cristiana Oprea a simțit că de la volan poate schimba lumea, așa că a îmbrăcat costumul de curse și-a pregătit
mașina, iar acum este pilot de raliuri. Matricea Românească a stat de vorbă cu Cristiana despre viteză, precizie și
istorii de la boxe.

 

A studiat arhitectură și urbanism, dar a devenit pilot
Cristiana este absolventă a două facultăți pe care le-a făcut în paralel: Urbanism și Arhitectură. În timpul
studenției visa la o viață boemă, dar curiozitatea de a încerca și altceva a purtat-o în lumea auto. “Pasiunea
pentru mașini a existat însă dintotdeauna deoarece călătoream mult cu ai mei când eram mică și cele mai
frumoase amintiri sunt legate de excursiile pe patru roți“, își amintește Cristiana Oprea.

Elite și proiecte
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După episodul din 2013 de la Rânca, Cristiana a dus pasiunea pentru mașini la un alt nivel,  pasiunea s-a
transformat pentru ea într-un mod de a-și depăși limitele. “În 2016, când am debutat ca pilot de raliuri,
eram singura femeie pilot din Campionatul Național de Raliuri. Cred că avem nevoie de modele feminine în
sport, iar pe măsură ce am avansat mi-am dat seama că asta este misiunea pe care vreau să o urmez de
acum încolo“, a spus Cristiana Oprea pentru Matricea Românească.

 

 

Tuning: cum a devenit o Dacia Sandero mașină de curse
Și-a cumpărat prima mașină de curse în vara lui 2016. Inițial închiriase un Logan pentru două raliuri, dar
când a văzut că nu este rentabil și-a cumpărat o Dacia Sandero second hand, care pe deasupra era și lovită.
“Peste iarnă acea mașină a devenit Sean D’Or, protagonistul ultimelor trei sezoane. Pe scurt, am scos tot
interiorul, aerul condiționat, banchetele, căptușeala, radio.  Am ranforsat caroseria cu un rollbar omologat,
am instalat sistemul de extinctoare, scaunele de curse cu centuri în șase puncte, am înlocuit suspensiile de
stradă cu unele de curse, am cumpărat jante și anvelope de competiție și a fost gata de start“, a povestit
Cristiana.

 

 

Întâlnirile pe care le-a avut au format-o pe Cristiana, una din ele a venit când nici nu se aștepta. George
Grigorescu, un maestru al automobilismului și fondatorul Cupei DACIA  avea nevoie de un copilot la Raliul
Clujului. “Nu puteam să visez la un debut mai bun în raliuri. George mi-a devenit mentor și îi datorez mare
parte din parcursul meu de până acum“, a spus Cristiana.

 

Față în față cu neprevăzutul  
Când ești la cârma unui bolid de mare viteză, atenția la detalii este esențială. Fie că e vorba de o curbă, sau
de o depășire, toate trebuie să iasă perfect. Accidentele sunt întotdeauna posibile. “Incidentele de curse fac
parte din joc și din procesul de creștere. După ce m-am răsturnat pe macadam în 2017, atunci a fost
singurul meu abandon de până acum, mi-a fost greu să revin la volan, însă nu doar din cauza incidentului
propriu-zis. Motorsportul nu este cu mult mai periculos decât orice alt sport de performanță, avem foarte
multe măsuri de protecție, atât mașinile, cât și echipamentele pe care le purtăm, sunt special adaptate
situațiilor limită, astfel că riscurile pentru echipaj sunt minime“, a zis Cristiana Oprea.

 

“Când am debutat ca pilot de raliuri eram singura femeie pilot din
Campionatul Național de Raliuri”

“Împreună cu Diana Hațegan, copilotul meu, am devenit în 2018
primul echipaj feminin românesc din ultimii 50 de ani care a

participat la un raliu în afara țării”
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Când nu este la volan, Cristiana face echipă cu mama ei în !rma pe care au în!ințat-o. “NUC Agency  a
apărut când am terminat facultatea, deoarece mi-am dorit să duc la următorul nivel pasiunea mea pentru
motorsport. Mama mea m-a ajutat să pun pe picioare !rma și se ocupă de partea administrativă, în timp ce
eu lucrez cu diverși clienți pe proiecte de identitate vizuală (website-uri, prezentări), strategii de comunicare
sau PR“, spune Cristiana.

 

 

Despre mașini într-o altă notă
Cristiana este omul orchestră: pilotează, conduce un business, iar de ceva vreme face cu tact și umor
review-uri auto și nu numai.  “Emoticar este ‘locul meu de joacă’ din online unde mă exprim liber, cu multă
autoironie și sperând să îmi inspir cititorii să aibă curajul de a-și urma visul. Jurnalul de pilot surprinde
evoluția mea încă de la prima cursă, în timp ce garajul cuprinde toate mașinile pe care le-am testat, privite
dintr-o perspectivă autentică. Tot pe Emoticar am lansat și un shop cu lămpi din piese auto, dar și cu
tricouri cu ADN sportiv, inspirate din întâmplările de la raliu, dar valabile pentru !ecare om care își urmează
pasiunea“.

 

 

“În 2019 am devenit primul echipaj feminin care a reprezentat
România în prestigiosul Campionat European de Raliuri, la Rally di

Roma Capitale”

Gabriel Păun

Jurnalist preocupat de teatru și metafizică, urmăritor al frumosului, al adevărului și al binelui. Interesat de
codificarea mesajului și de decodificarea realității

https://matricea.ro/author/gabriel-paun/
https://matricea.ro/author/gabriel-paun/

