DESCRIERE PILOT
Nume: Bogdan Constantin ILIE
Nick Name: BOB Junior
Data Nașterii: 04.03.2008
Localitate: Brașov
Domiciliu: Sânpetru
Elev la Colegiul Nicolae Titulescu Brașov, clasa a 7-a
Cariera în karting a început-o pe 14 August 2016.
În parcarea de la Metro, era un mic circuit de karting pentru agrement, acolo l-am urcat prima oară pe
un kart. I-a plăcut atât de mult încât m-a rugat să-i mai cumpăr încă un bilet, iar după acel bilet și în
aceeași seară, am decis să-i achiziționez un kart de competiție de la un prieten, bineînțeles, secondhand.
Au urmat 2 ani de antrenamente intensive la circuitul din Ghimbav, circuit pe care în 2019 am reușit
să-l iau în locație de gestiune, asta pentru a avea unde să-l antrenez. În anul 2018 am decis că este
cazul să facem pasul către competițiile naționale, și așa am început să participăm în Campionatul
Național de Karting, organizat la acea vreme de FRAS (Federația Română de Automobilism Sportiv).
Au fost vremuri destul de complicate, atât pentru el ca și pilot dar și pentru mine ca mecanic,
instructor, prieten și părinte în același timp, asta pentru că ambii eram la început de drum și trebuia să
învățăm din mers absolut toate secretele acestui sport. Din anul 2019 FRAS-ul a renunțat la
organizarea Campionatului Național de Karting al României iar acest eveniment a fost preluat de FRK
(Federația Română de Karting). Bineînțeles că nu puteam renunța la acest sport în care ambii am
investit atât de mult suflet și care este un sport pe cât de frumos, pe atât de costisitor. Prin prisma
faptului că administram acel circuit de la Ghimbav, reușeam să-l pot ține activ în acest sport, deoarece
business-ul de agrement pe care îl aveam acolo era de fapt asigurarea fiului meu pentru participările
în CNK (Campionatul Național de Karting).
În Anii 2019 și 2020 am participat la toate competițiile CNK iar rezultatele nu au întârziat să apară,
moment în care am decis să înființăm propriul nostru Club Sportiv (Masterkart) pe care l-am afiliat și
la FRK. Nu pot sune că are o viață perfectă de copil dar în schimb este una organizată și frumoasă, la
modul că, în cei 2 ani în care administram circuitul de la Ghimbav, copilul meu era prezent zilnic pe
circuit de dimineața până seara, excepție făcând doar orele de școală în lunile în care avea activitate
școlară, deci pot spune că el a făcut doar școală și karting.
Astfel a reușit să stabilească și recordul de circuit la clasa Mini 60, care din câte știu și în prezent îi
aparține. În anul 2020 a reușit să urce în clasamentul general al CNK încheind pe locul 3 la clasa Mini
60 și automat intrând în Gala Campionilor. Tot în 2020 a reușit același loc și în Cupa României.
Sezonul 2021 a debutat cu Cupa României pe circuitul Speed Park din Bacău, unde a reușit locul 2 la
clasa Mini Rotax, pentru asta a trebuit să facem investiții noi în materiale de concurs, de la șasiu până
la motor inclusiv echipament, toate au trebuit să fie noi. Deja în Martie 2021 a împlinit vârsta de 13
ani, lucru care nu ne mai permitea participarea la clasa Mini, conform regulamentului, așa că a trebuit
să trecem la Clasa Junior. Aici este vorba de șasiu mare, motorizare mai puternică și pe deasupra
statura și greutatea lui nu prea îl ajutau, fiind la limita de kilograme (35 kg cu echipament complet) am
decis să riscăm și să facem pasul la acesta clasa chiar dacă asta însemna să punem în jur de 30 kg de
greutăți pe scaunul pilotului pentru a-l scoate în greutatea cerută de regulament, plus multe alte setări
pe șasiu, pentru al putea pilota. Cu ajutorul sponsorilor am reușit să achiziționăm cele necesare și am
trecut la treaba. Am încheiat sezonul 2021 debutanți la clasa junior și participând la toate etapele, pe
locul 3 la general și automat iar în Gala Campionilor. Acum că sezonul de karting s-a încheiat, avem
timp și de relaxare, iar business-ul nostru cu circuitul de la Ghimbav nu a mai fost prelungit prin
contract din 2020 (mulțumim încă o dată sponsorilor care ne-au susținut în sezonul 2021), un alt
hobby al nostru este pescuitul, și asta facem, în lunile de extrasezon, tot împreună..

Cupe, trofee și competiții câștigate în ultimii 2 ani, putem enumera următoarele:

1. Record Circuit 2020 - Mini 60 - Ghimbav Circuit - Locul 1
2. CNK 2020 - Etapa 2 - SkatKart - Târgu Secuiesc - Mini 60 - Locul 2
3. CNK 2020 - Etapa 3 - SpeedPark - Bacău - Mini 60 - Locul 3
4. Cupa României 2020 - AMCKart - București - Mini 60 - Locul 3
5. Gala Campionilor CNK 2020 - Mini 60 - Locul 3
6. Cupa României 2021 - SpeedPark - Bacău - Mini Rotax - Locul 2
7. CNK 2021 - Etapa 4 - SkatKart - Târgu Secuiesc - Junior Rotax - Locul 3
8. CNK 2021 - Etapa 5 - AMCKart - București - Junior Rotax - Locul 3
9. Record Circuit 2021 - "Adult" - Prejmer Raceway - Locul 2
10. Gala Campionilor CNK 2021 - Junior Rotax - Locul 3

"Învingătorul nu este cel cu cea mai rapidă mașină, este cel care refuză să piardă"

Cu stimă,
Bogdan Ilie
Manager Club
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info@masterkart.ro
https://masterkart.ro/

