KAROLINA CK PILARCZYK
MEDIALNE AKTYWNOŚCI – SIERPIEŃ 2020

MEDIA:
wPolsce.pl

„Karolina piszesz historię” – Dominik Jaroszewski , dziennikarz i komentator
Drift Open.

ZAWODY DRIFTINGOWE
Sierpień to zawody driftingowe co tydzień! „To był prawdziwy maraton.
Ogromny wysiłek dla zawodnika, samochodu i całego zespołu. Karolina idzie
jak burza! Najsłabszym samochodem w stawce pokonuje prawdziwe potwory!
To co ta dziewczyna wyprawia w tym roku wiele osób wprawia w osłupienie”
– skomentował Mariusz Dziurleja, szef zespołu.

DRIFTINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SŁOMCZYNIE

http://wpolsce.pl/magazyn/119
97-co-wsporcie-drifting-czypilarczyk-nie-da-szans-rywalom

SUPERSTACJA

„Z pierwszej Strony”

W terminie 8-9.08 odbyła się druga runda Driftingowych Mistrzostw Polski w
Słomczynie, na którą licznie przybyli też zawodnicy z całej Europy! Pierwsza
runda w tym roku , która odbyła się z udziałem publiczności! Bardzo
wszystkim tego brakowało szczególnie ludziom, którzy licznie przybyli na
zawody pragnąc poczuć zapach opon, paliwa i drżenie ziemi wywołane
1000konnymi maszynami. Oczywiście wszystko z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa. Cudownie było patrzeć na te uśmiechnięte twarze – przez
chwilę wszyscy zapomnieli o problemach i negatywnej energii, która nas
otacza. Karolina dała świetny pokaz jazdy i umiejętności! Po kwalifikacjach w
klasie PRO1 zajęła wysoką 8-mą pozycję co dało jej automatyczny awans do
TOP16 czyli 16stu najlepszych zawodników. Po bardzo zaciętej walce i
dogrywce wygrała z jednym z topowych zawodników czeskich jadący ponad
dwukrotnie mocniejszym samochodem. W TOP8 trafiła na Mistrza Europy
dysponującego ponad 1000konnym pojazdem napędzanym alkoholem.
Niestety po zaciętej i bardzo wyrównanej walce sędziowie uznali wyższość
Czecha. Pomimo to, jazda Karoliny wzbudziła dużą sensację. Podczas
weekendu zostało rozdanych kilkaset autografów!

DRIFT OPEN W KOSZALINIE
Karolina na drugim miejscu na podium!!
Po raz kolejny Karolina tworzy historię i udowadnia, że kobiety mogą
rywalizować w motorsporcie na równi z mężczyznami i to w najwyższych
klasach! jako pierwsza kobieta stanęła ponownie na podium w najwyższej
klasie Masters podczas zawodów driftingowych Drift Open w Koszalinie!

„Karolina piszesz historię” – Dominik Jaroszewski ,
dziennikarz i komentator Drift Open
Sukces jest tym większy, że Karolina była po raz pierwszy na tym torze, który
uchodzi za bardzo wymagający i weryfikujący umiejętności kierowcy.
Jednocześnie dużym wyzwaniem był ogromny upał, który doprowadził do
kilku zasłabnięć. Na szczęście zarówno Karolina jak i samochód byli na to

MEDIA:
SUPERSTACJA
„Tok Szoł” Wojciech Jagielski

nieźle przygotowani! Naszą zawodniczkę ratował COOLSHIRT SYSTEMS , czyli
specjalna bielizna OMP Racing z rurkami przez które przepływała zimna woda,
natomiast samochód chronił olej PETRONAS Syntium z technologią CoolTech
oraz specjalne paliwo - E85R Warter Racing / Gulf Race Fuels. Świetne
ustawienia samochodu, i wykorzystanie bardzo dobrych podzespołów m.in.
zawieszenie Yellow Speed Racing oraz opon Falken sprawiły iż samochód
uzyskał trakcję dzięki której Karolina może konkurować nawet z dwa razy
mocniejszymi autami! Dzięki temu wygrała walkę podczas kwalifikacji
awansując do Top16 (jest to nowa formuła w Drift Open, gdzie kwalifikacje
nie odbywają się już jako przejazdy indywidualne, ale jako walki), a następnie
pokonała w zawodach wielu świetnych i doświadczonych zawodników z dwa
razy mocniejszymi samochodami stając ostatecznie na drugim miejscu
podium! walki były bardzo emocjonujące! sędziowie już na briefiengach
mówili , że w klasie Masters poziom jest tak wyrównany, że każdy może
wygrać. Jednak to pojedynki Karoliny wzbudzały największe emocje
publiczności, która licznie przybyła by obserwować zmagania fantastycznych
polskich drifterów.

TVP 1
WIADOMOŚCI

DRIFTINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI W KIELCACH

PRZEAMBITNI
https://przeambitni.pl/karolin
a-pilarczyk-wspektakularnym-zwyciestwiena-wymagajacym-torzepokonala-wielu-mezczyzn/

Kolejny weekend to ponownie Driftingowe Mistrzostwa Polski – tym razem te
zawody to prawdziwa huśtawka emocji! Karolina na te zawody jechała z
bardzo dużymi nadziejami. Już pokazała w tym roku klasę na tym torze i to też
miał być jej weekend. Mocno podniecona wyjechała na tor. Najszybsza trasa
nie wybacza błędów. Na pierwszym przejeździe samochód się wyłączył a
Karolina uderzyła w barierki.. uderzenie przy tak dużej prędkości wywołało
bardzo dużo szkód: amortyzator, wahacz, drążki, belka pod silnikiem..
niektóre części są bardzo trudo dostępne. W pierwszej chwili Mariusz myślał
że będzie musiał poddać te zawody.. Jednak Karolina ma wokół wielu
przyjaciół , którzy zorganizowali podzespoły i dowieźli części z całej Polski!
Nastąpiła walka z czasem – zespół miał raptem godzinę by poskładać
samochód. Dzięki niesamowitym mechanikom oraz wsparciu techników
ATUM PLUS auto udało się naprawić dokładnie na kwalifikacje! Karolina bez
treningu wyjechała na tor, przejechała kwalifikacje i zakwalifikowała się na 11
pozycji! Niestety brak treningów uniemożliwił nawiązanie równej walki z
zawodnikami. Ostatecznie Karolina zakończyła zawody w Top16.

MEDIA:
AUTO EXPERT
https://www.autoexpert.pl/artyk
uly/sukces-karoliny-pilarczyk

DRIFTINGOWE MISTRZOSTWA POLSKI W TORUNIU

MOTOCAINA:
https://www.motocaina.pl/artykul/
udany-weekend-karoliny-pilarczyknawet-nieznajomosc-toru-jej-niezatrzyma-54398.html

Ostatni weekend sierpnia należał do Driftingowych Mistrzostw Polski.
MotoPark w Toruniu jest bardzo dobrze znany wielu drifterom. Karolina
wielokrotnie na tym torze uzyskiwała świetne wyniki i wygrywała wiele walk,
dlatego cały zespół był bardzo optymistycznie nastawiony do tej rundy.
Kolejny raz Karolina pokazała świetną formę i umiejętności. Za pierwszy
przejazd kwalifikacyjny uzyskała 76 punktów, a za drugi.. aż 95 punktów!
Ustawienie tego toru faworyzowało dużo mocniejsze samochody, dlatego
podczas walk Karolina musiała uznać wyższość dwukrotnie mocniejszych
przeciwników. Cały zespół powrócił z rundy bardzo zadowolony i
zdeterminowany by podnieść moc w samochodach!

MEDIA
Poważne rozmowy o motosporcie i bezpieczeństwie na drodze a także
plotkowanie o kierowcach i życiu Karoliny – to już stało się stałym zajęciem w
https://www.ekażdym miesiącu. Karolina została zaproszona m.in. do poważnych rozmów w
autonaprawa.pl/artykuly/10992/pe programie u Macieja Wolnego w telewizji internetowej wPolsce.pl, do
tronas-w-zawodach-drift-open.html wypowiedzenia się jako ekspert w Wiadomościach, do porannej rozmowy w
Meloradio, czy do lżejszych rozmów w najnowszym talk show „Tok Szoł”
Wojciecha Jagielskiego oraz programu „Z pierwszej strony".
AUTONAPRAWA:

BLOGSTAR
https://blogstar.pl/sukces-karolinypilarczyk/

MEDIA:
PLEJADA
https://plejada.pl/zdjeciagwiazd/agnieszka-kaczorowskaedyta-herbus-i-inne-gwiazdy-naokazie-gwiazdy-dzieciom/l6vw4l5

CHARYTATYWNIE
Sierpień to również miesiąc aktywności dla potrzebujących. Karolina wzięła
udział w pokazie mody dla dzieci „Gwiazdy dzieciom”. W tym dniu wiele
gwiazd pojawiło się na wybiegu w towarzystwie dzieci z potrzebujących
rodzin. Celem imprezy jest nie tylko możliwość spotkania z gwiazdami. Dzieci
otrzymają również wszystkie kreacje w jakich pojawią się na wybiegu.

JASTRZĄBPOST
https://jastrzabpost.pl/newsy/iwo
na-wegrowska-w-ciazy-na-pokaziemody-zdjecia_930832.html
Oczywiście Karolina dalej też aktywnie działała
na rzecz bezdomnych zwierząt w Schronisku w
Józefowie czy na rzecz Fundacji AST, której jest
ambasadorką.

MSN
https://www.msn.com/plpl/rozrywka/gwiazdy/agnieszkakaczorowska-edyta-herbu%c5%9bi-inne-gwiazdy-na-pokaziecharytatywnym-zdj%c4%99cia/arBB18iCxb
KOZACZEK.PL
https://www.kozaczek.pl/agnieszk
a-kaczorowska-edyta-herbus-iinne-gwiazdy-na-pokaziecharytatywnym-zdjecia/

Działania Karoliny zostały zauważone i
docenione przez magazyn Psy.pl dlatego
została ona nominowana w plebiscycie „Serce dla Zwierząt”.

EKWIWALENT REKLAMY
Miesiąc: SIERPIEŃ
Zasięg: 2,3 mln
Ekwiwalent: 235,7 tys PLN

