Managerul Dolo Trans Olimp - pe podium Ã®n
competiÅ£iile de raliu
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Un om de afaceri într-o posturÄƒ ineditÄƒ: pilot de raliuri. Cel care a pus bazele companiei Dolo Trans Olimp, Cristian
Dolofan, trÄƒieÅŸte, de circa un an, un vis pe care îl are încÄƒ din copilÄƒrie, acela de a pilota în campionate de raliu. Vorbe
entuziasm despre toate experienÅ£ele trÄƒite în noua sa posturÄƒ, considerând cÄƒ a avut de învÄƒÅ£at din fiecare kilometr
ÅŸi din fiecare experienÅ£Äƒ pozitivÄƒ sau negativÄƒ pe care a trÄƒit-o. Cel care l-a iniÅ£iat în acest sport este celebrul pi
argeÅŸean, Vali PorciÅŸteanu, care i-a oferit primele sfaturi ÅŸi l-a încurajat în aceastÄƒ pasiune.

Lui Cristi Dolofan i se ÅŸi datoreazÄƒ relansarea campionului PorciÅŸteanu în competiÅ£iile naÅ£ionale de gen. Acesta a s
ani pe tuÅŸÄƒ, timp în care s-a ocupat doar de ÅŸcoala sa de pilotaj, deoarece nu avea sponsori suficienÅ£i care sÄƒ susÅ£i
participÄƒrile echipei sale la campionatele de raliuri. Atunci, Cristi Dolofan a decis sÄƒ îl ajute ÅŸi aÅŸa a luat naÅŸtere ec
Tellur Rally Team.

?Am participat alÄƒturi de Vali PorciÅŸteanu la teste, am fost mereu lângÄƒ el ÅŸi aÅŸa, învârtindu-mÄƒ în aceastÄƒ lume a
ne-a mÄƒrturisit Cristian Dolofan.
care mÄƒ fascina din copilÄƒrie, am decis sÄƒ încerc ÅŸi eu. Cam aÅŸa a fost începutul!?,

Fiind debutant, i s-a permis sÄƒ piloteze doar o Dacia Logan, regulile pentru începÄƒtori fiind foarte clare ÅŸi bine elaborate
astfel încât sÄƒ nu aibÄƒ maÅŸini puternice care sÄƒ le punÄƒ viaÅ£a în pericol. Prima experienÅ£Äƒ competiÅ£ionalÄƒ a
unde echipa sa a câÅŸtigat locul I.

De trei ori pe podium
De la debutul sÄƒu ÅŸi pânÄƒ în prezent, a luat parte la cinci curse ÅŸi a urcat de trei ori pe podium, pe locurile doi ÅŸi tre
nefericire, douÄƒ dintre competiÅ£ii au fost încheiate prin abandon, unul cauzat unei erori de pilotaj ÅŸi unul tehnic.
È˜i în urmÄƒtoarele etape rÄƒmase, IaÈ™i È™i Sibiu, va continua sÄƒ puncteze în clasamentul rezervat debutanÅ£ilor. DeÅ
urmÄƒtor va deÅ£ine licenÅ£a de pilot avansat, acesta ne-a mÄƒrturisit cÄƒ pilotajul necesitÄƒ multÄƒ pregÄƒtire ÅŸi, cum
permite, va rÄƒmâne la stadiul de hobby.

?Pentru fiecare etapÄƒ trebuie sÄƒ mergi cu trei zile înainte pe probele speciale ale raliului, pentru sesiunea de recunoaÈ™t
iar eu nu am niciodatÄƒ timp. Copilotul meu a fost întotdeauna pe traseu ÅŸi, cu ajutorul lui Vali ÅŸi al copilotului sÄƒu, Da
Dobre, acesta a alcÄƒtuit caietul de dictare care conÅ£ine toate informaÅ£iile furnizate de cÄƒtre copilot în timpul probei, în
aÅŸa fel încât acesta sÄƒ poatÄƒ merge cât mai tare (grade de dificultate ale virajelor, distanÅ£e, eventuale capcane/ pericol
afarÄƒ de sesiunea de recunoaÅŸteri, mai existÄƒ ÅŸi startul festiv / prezentarea echipajelor, la care, de asemenea, nu am re
sÄƒ ajung. AÅŸadar, este foarte greu sÄƒ faci performanÅ£Äƒ sportivÄƒ atunci când ajungi la raliu cu câteva ore înaintea în
primei probe speciale. Cu toate acestea, am reuÅŸit sÄƒ obÅ£in niÅŸte rezultate notabile, iar în viitor voi participa sporadic
povesteÅŸte Cristian Dolofan.
câteva dintre etapele care m-au impresionat ÅŸi pe care le-am îndrÄƒgit, precum Arad ÅŸi BraÅŸov.",

Macadamul este adevÄƒrata provocare

Întrebat ce tip de suprafaÅ£Äƒ de concurs preferÄƒ, acesta ne-a rÄƒspuns fÄƒrÄƒ nicio
ezitare: Este mult mai
?Macadamul!
provocator. Acolo se cunoaÅŸte
talentul, acolo poÅ£i sÄƒ perfecÅ£ionezi
aceastÄƒ artÄƒ. Pe macadam trebuie sÄƒ
ÅŸtii sÄƒ îÅ£i controlezi maÅŸina,
simÅ£i
sÄƒ foarte
o
bine, aceasta fiind întrun derapaj controlat în majoritatea
timpului. Set up-ul gândit de cei de laRenault Sport face ca Loganul sÄƒ fie maÅŸinÄƒ
o
extrem de competitivÄƒ, deÅŸi nu
beneficiazÄƒ de o putere mare motorului.
a
ModificÄƒrile permise sunt
extrem de limitate, reglementÄƒrile în
motorsport fiind stricte.?.

Pe final, Cristi ne spune câtÄƒ experienÅ£Äƒ a reuÅŸit sÄƒ acumuleze în etapele parcurse pânÄƒ
în prezent.
?În primul
rând, trebuie sÄƒ te
concentrezi È™i sÄƒ poÅ£i
procesa multitudinea de informaÅ£ii venite de lacopilot. PoÅ£i avea unparcurs foarte rapid dacÄƒ ai
încredere ÅŸi mergi 100%
dupÄƒ dictare. În afarÄƒinformaÅ£iile
de
legate detraseu, un copilot cu experienÅ£Äƒ, aÅŸa cum este
Mihai Sandu, îmi furnizeazÄƒ
informaÅ£ii care Å£in ÅŸi eficienÅ£a
de
parcurgeriivirajelor. Este extrem de
important sÄƒ te completezi
cu navigatorul în vedereaobÅ£inerii celor mai bunerezultate. Sunt foarte puÅ£ini
cei care înÅ£eleg care esterolul copilotului, deÅŸi
«vedeta» este întotdeaunacel de la volan. În afarÄƒ de
membrii echipajului, mai sunt multe «personaje» esenÅ£iale, care se vÄƒd prea
puÅ£in, dar suntindispensabile, precum
stafful tehnic ÅŸi team
managerul. Într-un raliu trebuie sÄƒ ÅŸtii cum sÄƒ
gestionezi
îÅ£i
efortul, unde anume sÄƒ forÅ£ezi, dar mai
ales cum sÄƒ îÅ£i conservi
avantajul. Pentru a câÅŸtigacursÄƒ
o
nu trebuie sÄƒneapÄƒrat
fii
cel mai rapid,
trebuie sÄƒ beneficiezi ÅŸimultÄƒ
de
constanÅ£Äƒ.realizat
Am
cÄƒ fiecare probÄƒ
specialÄƒ parcursÄƒ ÅŸi terminat
raliu mÄƒ ajutÄƒ sÄƒ
acumulez informaÅ£iilenecesare în vedereaîmbunÄƒtÄƒÅ£irii stilului
pilotaj.
de MÄƒ bucur cÄƒ împreunÄƒ
cu Vali am reuÅŸit sÄƒ
construim o echipÄƒ puternicÄƒ
compusÄƒ din oameni
pasionaÅ£i, devotaÅ£i, careau acelaÅŸi obiectiv, iar în
viitorul apropiat cred cÄƒ
echipa noastrÄƒ va putea
atinge nivelul maxim de performanÅ£Äƒ.?.

În particular este pasionat de marca Mercedes. Pe lângÄƒ flota pe care o are compania Dolo Trans Olimp, fiind cel mai mare
client de camioane Mercedes Benz din România, Cristian Dolofan are în garaj un S class ÅŸi un GLE Coupe. Colaborarea cu
acest brand i-a dat prilejul sÄƒ ÅŸi piloteze AMG-uri pe circuit la Budapesta ÅŸi Londra, alimentându-ÅŸi astfel pasiunea p
adrenalinÄƒ ÅŸi vitezÄƒ.

