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E-MEDIA: 
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https://www.ipla.tv/wideo/rozr
ywka/Studio-
PLA/5022215/Sezon-
2/5022217/Studio-IPLA-
Karolina-
Pilarczyk/f7e87dc5b31af50c70b
ef71272658de5 
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wGOSPODARCE.pl 
 
https://wgospodarce.pl/inform
acje/81834-wracaja-
motorsportowe-emocje-rusza-
drift-open-w-kielcach 
 

 

 

Lipiec to sezon wakacyjny i nic się nie dzieje? Nie w przypadku zespołu 
Karoliny Pilarczyk! 

ZAWODY DRIFTINGOWE 

Lipiec to start zawodów driftingowych!! „Dzieje się dokładnie to o czym 
mówiłam na początku pandemii! Bardzo się cieszę, że moje przeczucie mnie 
nie zawiodło i od lipca ruszyliśmy z zawodami. Mieliśmy więcej czasu na 
przygotowanie siebie i samochodów, dlatego liczę, że damy świetne show! 
Ludzie też są spragnieni pozytywnych emocji, a takie niewątpliwie daje 
drifting, więc zapowiada się bardzo ciekawy okres” – powiedziała Karolina 
 

DRIFT OPEN NA TORZE KIELCE 

Kilkadziesiąt tysięcy koni mechanicznych na jednym placu, uśmiechnięte 
twarze , zapach palonej gumy i samochody jadące ponad 160km/h bokiem - 
czy może być coś lepszego?  Na pierwszą rundę zabraliśmy Raptora – 
najsłabszy samochód z naszej stajni: Nissan 200sx z wolnossącym LS3 6.2l V8 
ok 460KM. Jest to najbardziej dopracowany samochód w tym momencie, a 
Karolina dogaduje się z nim świetnie!! I to było widać! Jednocześnie nowe 
zawieszenie Yellow Speed Racing w połączeniu z oponami Falken dawały 
idealną trakcję dzięki czemu Karolina była tak samo szybka jak 1000konne 
maszyny! Wiele osób mówiło, że z podziwem patrzą jak ten samochód się 
słucha i że razem dają z siebie 110%  Ten weekend był naprawdę bardzo 
ciekawy. Zawody DRIFT OPEN odbyły się w nowej formule- nie dość że 
powstały trzy klasy: Masters, Pro I Pro AM, to jeszcze kwalifikacje odbywały 

się jako drift battle a nie solo.        zostały stworzone grupy i cały system 
skopiowany z piłki nożnej – trzeba było wyjść z grupy by wystartować w 
zawodach. Taka zmiana spowodowała, że można było się naprawdę najeździć, 
a same kwalifikacje były na pewno o wiele bardziej atrakcyjne do oglądania 

dla widzów        Karolina weszła do zawodów, a podczas top16 rozegrała jedne 
z najbardziej zaciętych walk tej rundy! Przyszło jej się zmierzyć z jednym z 
potężniejszych samochodów na zawodach: 1000km Nissanem s15. Walka była 
bardzo zażarta i skończyła się zasądzeniem przez sędziów dogrywki. 
Jednocześnie w samochodzie Karoliny pękła zwrotnica i zespół miał 10min na 
wymianę podzespołu – nie była to prosta sprawa… kiedy Mariuszowi 
wydawało się, że się nie wyrobi, mechanicy z innych zespołów złapali za 
narzędzia YATO i zaczęli rozbierać samochód! W 9 minucie 45 sek – Karolina 
stanęła na starcie! Kolejna walka znowu była bardzo zażarta i ponownie 
sędziowie mieli problem z jej rozstrzygnięciem. Po drugiej dogrywce 
ostatecznie Karolina przegrała 1 punktem.. Pomimo takiego zakończenia, cały 
zespół bardzo jest zadowolony z tych zawodów. „Piękne przejazdy!!”, „ Raptor 
leci bokiem jak wariat”, „było świetnie! Dziękuję za te emocje”, „pięknie 
jeździłaś”, „jesteś najlepsza” – to tylko niektóre komentarze po zawodach. 
Karolina dostała ogromne ilości prywatnych wiadomości z gratulacjami za 
świetne show i podziękowaniami za niesamowite emocje! Taki był cel zespołu 
i po tych wiadomościach i komentarzach – został on osiągnięty!. 
 

 

 



 
 

 

E-MEDIA: 

  PRZEAMBITNI.PL 
 
https://przeambitni.pl/banasi
uk-saleta-i-strasburger-
pokonali-najtrudniejsze-trasy-
na-vip-cross-2020-zdjecia/ 
  
 

 
  JASTRZĄBPOST 
 
https://jastrzabpost.pl/newsy/gwi
azdy-na-vip-cross-
2020_915193.html/galeria/ 

   
 SUPER EXPRESS 
  
https://www.se.pl/wiadomos
ci/gwiazdy/vip-cross-juz-11-
lipca-nietypowy-wyscig-
gwiazd-aa-FSHV-gJeT-
hN9j.html 
 
 
 
 

„Dzieje się dokładnie to o czym mówiłam na początku 

pandemii! Bardzo się cieszę, że moje przeczucie mnie 

nie zawiodło i od lipca ruszyliśmy z zawodami”. — 

skomentowała Karolina 

DRIFT TORUŃ SERIES NA TORZE W TORUNIU 

Drifting się bardzo mocno rozwija w Polsce - powstają kolejne organizacje 
robiące zawody i pokazy driftu. Dzięki temu coraz więcej osób może zacząć 
swoją przygodę z tą dyscypliną i coraz więcej osób może cieszyć się 
podziwiając tę technikę jazdy. 
Takim przykładem jest nowa seria 
DTS – Drift Toruń Series . 
Pierwsza runda odbyła się 
26.07br. Zawody stworzone przez 
zawodników dla zawodników i 
każdego kto chce spróbować 
swoich sił w tej dyscyplinie. 
Karolina doskonale zna tor 
MotoPark Toruń , wielokrotnie 
odnosiła tam duże sukcesy, dlatego cały zespół postanowił potraktować tę 
rundę jako świetny trening. Karolina szybko wjeździła się w nową trasę i 
nawiązywała świetną walkę z innymi zawodnikami. Niestety tak agresywna 
jazda ma też swoje konsekwencje.. kiedy już kończyły się treningi i zaczynały 
kwalifikacje awarii uległa skrzynia biegów… pomimo świetnego zespołu i 
wyposażenia  w narzędzia, brak zapasowej skrzyni wyeliminował Karolinę z 
zawodów.. Wymiana tego podzespołu okazała się też bardziej skomplikowana 
i kosztowna, więc cały zespół czeka dużo pracy bo kolejne zawody już 8-
9.08.2020. 

MEDIA 

Karolina dalej jest bardzo aktywna w mediach – tym razem nie tylko 
rozmawiała na temat motorsportu w Superstacji, Cyfrowym Polsacie, 
wPolsce.pl, ale też została zaproszona do telewizji śniadaniowej by 
porozmawiać na temat odpowiedniego przygotowania siebie i samochodu do 
długich podróży. Karolina udzieliła też jednego z dłuższych wywiadów dla iPLA 
z którego można bardzo dużo dowiedzieć się o jej historii, rodzicach, 
marzeniach i innych pasjach poza motorsportem.   

 
 

  

 

 

 

https://jastrzabpost.pl/newsy/gwiazdy-na-vip-cross-2020_915193.html/galeria/
https://jastrzabpost.pl/newsy/gwiazdy-na-vip-cross-2020_915193.html/galeria/
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E-MEDIA: 

TVP 2 
 
 https://vod.tvp.pl/video/badzmy-
razem-w-domu,28072020-odc-
82,48868617 

 
POLSAT 
 
https://www.polsat.pl/news/2020-
07-31/karolina-pilarczyk-w-studio-
ipla-kobieta-za-kolkiem-czemu-nie/ 
 

 
MOTOCAINA 
 
https://www.motocaina.pl/artykul
/karolina-pilarczyk-wierzylam-ze-
sezon-ruszy-i-nie-poddalismy-sie-
prezentujemy-oficjalny-kalendarz-
na-najblizsze-miesiace-53238.html 
 
 
 
 

MEDIA 

Trochę show biznesowo, trochę motoryzacyjnie czyli VIP Cross – kolejna 

edycja off road’u gwiazd . Nasz zespół też postanowił się tam wybrać, 

zwłaszcza że szykują się nowe projekty        

 
 

CHARYTATYWNIE 

Karolina zawsze znajdzie czas by pomóc. Od dzieciństwa pomaga 
zwierzętom i robi to bardzo aktywnie z dużym zaangażowaniem: promuje 
adopcje, aktywnie zbiera fundusze na ratowanie zwierząt, przynajmniej raz 
w tygodniu bywa w schronisku by pomóc przy pieskach. Lipiec nie był tu 
wyjątkiem. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvod.tvp.pl%2Fvideo%2Fbadzmy-razem-w-domu%2C28072020-odc-82%2C48868617%3Ffbclid%3DIwAR23R389E6ejw-nT2F_itqkmVNw9LaGVy_X4oN20pf0VCWdkvPZy9VwL46o&h=AT0Mwpb2Z-jq7jQsx6Hh0Y1v67HirtSN41Vgy9eqJftxDonmuniTEgrq8byga6CZUqCnz_WxtgqZxd68P9Kmb0k2V-0YQ4eFr27j1rbYljft4ijt3LgBxFyapI5yWhJHGKI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvod.tvp.pl%2Fvideo%2Fbadzmy-razem-w-domu%2C28072020-odc-82%2C48868617%3Ffbclid%3DIwAR23R389E6ejw-nT2F_itqkmVNw9LaGVy_X4oN20pf0VCWdkvPZy9VwL46o&h=AT0Mwpb2Z-jq7jQsx6Hh0Y1v67HirtSN41Vgy9eqJftxDonmuniTEgrq8byga6CZUqCnz_WxtgqZxd68P9Kmb0k2V-0YQ4eFr27j1rbYljft4ijt3LgBxFyapI5yWhJHGKI
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvod.tvp.pl%2Fvideo%2Fbadzmy-razem-w-domu%2C28072020-odc-82%2C48868617%3Ffbclid%3DIwAR23R389E6ejw-nT2F_itqkmVNw9LaGVy_X4oN20pf0VCWdkvPZy9VwL46o&h=AT0Mwpb2Z-jq7jQsx6Hh0Y1v67HirtSN41Vgy9eqJftxDonmuniTEgrq8byga6CZUqCnz_WxtgqZxd68P9Kmb0k2V-0YQ4eFr27j1rbYljft4ijt3LgBxFyapI5yWhJHGKI


 
 
 

POWRÓT NA PLAN PROGRAMU 

Lipiec to też powrót na plan produkcji programu motoryzacyjnego dla Cyfrowego Polsatu! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKWIWALENT REKLAMY 

Miesiąc: Lipiec 

Zasięg: 2,5 mln 

Ekwiwalent: 319,7 tys PLN 

 

 

 
 


