Gala Campionilor 2012

Peste 500 de persoane au participat la Gala Campionilor 2012 care a avut loc pe 15 decembrie la
Sinaia. Ziua festiva a debutat cu un rally show de exceptie in centrul orasului Sinaia, acolo unde Titi
Aur, Vali Porcisteanu, Marco Tempestini, Danny Ungur, Alex Mirea si pilotii de la drift Gabi
Onofrei, Nicolae Dobre si Iulian Jumuga au facut dovada maiestriei la volan pe asfaltul inghetat,
fiind aclamati si incurajati de fanii de pe margine. Devenita deja traditie, ziua Galei Campionilor
FRAS a fost aleasa ziua de inaugurare a sezonului sarbatorilor de iarna in statiunea prahoveana, cu
doar o ora inainte de festivitatea de premierei fiind aprinse luminile in tot orasul, eveniment urmat
de un impresionant foc de artificii.

Reuniti la Casino Sinaia, cei mai buni piloti din campionatele tutelate de FRAS, impreuna cu
parteneri, sponsori, echipeje tehnice carora li s-au alaturat oficialitati locale, reprezentanti ai
Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului si ai Inspectoratului General al Politiei
Romane precum si jurnalistii de specialitate, cu totii au asistat la festivitatea de premiere a

campionilor din sezonul competitional 2012. Pe langa cupele si medaliile traditionale, FRAS a
acordat o serie de distinctii acelor personae care s-au implicat in dezvoltarea si promovarea
sportului cu motor pe patru roti, sau au sprijinit organizarea etapelor competitionale. Vlad Oprea,
primarul orasului Sinaia a fost premiat pentru implicarea deosebita in organizarea si buna
desfasurare a etapei de viteza in coasta “Sinaia Forever” precum si a Galei Campionilor. Diploma
de excelenta pentru implicarea in sportul auto a fost acordata celor de la Samaritanus pentru
serviciile de ambulanta de la etapele de CNRD si CNVCD din ultimii patru ani. Nu au fost uitati
nici cei mai buni arbitri, a caror implicare in desfasurarea competitiilor este esentiala, anul acesta
fiind premiati Dorin Cimpianu (Brasov), Stefan Riebel (Cluj) si Gabriel Lazar (Timisoara).
Cea mai remarcabila prezenta feminina in automobilism in 2012 a fost desemnata Bianca
Anton, tanara sportiva participand cu succes in Campionatul National de Karting Dunlop si
Campionatul National de Indemanare Auto.
Pentru buna colaborare la promovarea etapelor de concurs Adrian Diaconescu a fost desemnat cel
mai bun PR de anul acesta, iar din partea fotografilor au primit mentiuni speciale Bogdan Buda,
Gabi Gogiu si Attila Balazs. FRAS a monitorizat pe tot parcursul anului activitatea presei de
specialitate si a decis ca Iulia Opran de la Radio3Net Florian Pitis sa primesca premiul “Dumitru
Lazar” pentru emisiunea “Proba Speciala” pe care a realizat-o in 2012.
FRAS a acordat diploma de excelenta acelor persoane fara de care organizarea competitiilor nu s-ar
fi putut desfasura in conditii optime. Dl Comisar Sef de Politie Lucian Dinita, director la Direcția
Rutieră a primit diploma pentru implicarea si sustinerea sportului auto. Premiul de excelenta pentru
sprijinirea sportului auto a fost acordat dnei Carmen Tocala, presedinte al ANST. In final FRAS a
multumit sponsorului si partenerului Dunlop pentru implicarea deosebita si sprijinul acordate an de
an, oferind premiul de excelenta dlui Ovidiu Balan, reprezentant Goodyear Dunlop Romania.
Gala Campionilor a avut un moment special dedicat sportivilor care au facut istorie in sportul auto,
la editia din acest an fiind acordate si carnetele de Maestru al Sportului. Gala Campionilor a fost
organizata cu sprijinul Dunlop, al Primariei Sinala si al Casino Sinaia. Mai multe fotografii de la
eveniment pot fi vazute aici. Lista completa a campionilor din 2012 este disponibila aici .
FRAS doreste sa multumeasca tuturor sportivilor, organizatorilor, arbitrilor, echipelor tehnice si
jurnalistilor care au contribuit la dezvoltarea si promovarea sportului auto in 2012.
Va dorim Sarbatori Fericite si un An Nou cat mai bun! Sa ne vedem cu bine in sezonul
competitional 2013!

