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Nasza Akcja MitsuManiaki Dzieciom rozwija się w zawrotnym tempie! Przyłącza się do nas
coraz więcej naszych przyjaciół!

Serdecznie zapraszamy do przyłączenia się do naszej Akcji na www.mmdzieciom.pl
Przedstawiamy poniżej część z naszych przyjaciół:

Gosia i Darek Żyła

Klaudia Podkalicka i Joanna Madej

Joanna i Włodzimierz Zientarscy

Starannie zbierając punkty w klasyfikacji generalnej, na Galę Finałową zakwalifikowało się 55
projektów. Finał odbył się 3 grudnia w sali kina Helios mieszczącego się w Dąbrowie Górniczej.
Gala miała iście oscarowy charakter, a poprzedzona została projekcją fantastycznego filmu
ilustrującego cały sezon RWPP 2011. Za produkcją tego obrazu stoi nasz tegoroczny partner –
GrubyGrubasStudio.
Sędziowie podczas swoich wyborów mieli niejeden twardy orzech do zgryzienia, bowiem
konkurencja w większości klas była niesamowicie mocna. Każdy członek jury zaproponował
swój układ finałowej stawki. Następnie wyniki wszystkich sędziów zostały podliczone wg
zasady: 1 miejsce w klasie – 5pkt, 5-te miejsce w klasie – 1 pkt. W taki sposób udało się
uzyskać ostateczną klasyfikację. W wynikach widać, że w tym roku premiowane było przede
wszystkim nowatorstwo i świeże podejście do tematyki tuningu samochodowego, a nie
odgrzewanie ciągle świetnie wyglądających, jednak nie tak świeżych już kotletów. Wyniki
wszystkich klas prezentują się następująco :
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[...]
Asian Others
1. Grzegorz Kowalówka - Mitsubishi Outlander - 25
2. Sławek Babiuk - Mazda rx8 - 20
3. Jacek Szyc - Nissan 350z - 13
4. Marcin Brudzisz - Mazda 323 - 9
5. Grzegorz Rutkowski - Hyundai Coupe - 9
Organizatorzy postanowili wybrać także TOP 10 sezonu 2011 Riders Wojny Północ-Południe.
Każdy z sędziów głosował na swoją najlepszą dziesiątkę, a z tej puli wybrano samochody, które
najczęściej pojawiały się wśród wszystkich typów.
Oto TOP 10 RWPP 2011 :
1. Grzegorz Kowalówka - Mitsubishi Outlander 36
2. Martin Pavelka - VW Golf II 33
3. Kamil Lusiński - VW Corrado 27
4. Sebastian Ulrich - Audi 80
5. Michał Gołoś - VW Golf III
6. Łukasz Pająk - Porsche Cayenne
7. Sławek Babiuk - Mazda rx8
8. Piotr Tyndel - Mercedes CLK
9. Henryk Colkos - Fiat Seicento
10. Tomasz Szymanek - Opel Vectra
Miejsca 10-4 są równorzędne, natomiast pierwsza trójka składa się z najlepszych samochodów
minionego sezonu. Tak więc, na najniższym stopniu podium zameldował się Kamil Lusiński i
jego niesamowity VW Corrado VR6 Turbo. Oczko wyżej uplasował się jedyny przedstawiciel
zagranicznych zawodników w TOP10 – Martin Pavelka wraz z niebywałym VW Golfem II VR6.
Zwycięzcą tegorocznej edycji Riders Wojny Północ-Południe został Grzegorz Kowalówka oraz
jego Morczny Rycerz, czyli Mistubishi Outlander.
[...]
Na tydzień przed Galą Finałową, główny sponsor imprezy – firma Ustronianka, producent
napoju energetycznego Riders – ogłosiła na facebooku także swój konkurs. Fani RWPP oraz
Ridersa glosowali w ankiecie na najlepszy samochód z wybranej przez Ridersa dziesiątki.
Rywalizacja była bardzo zacięta, wyniki zmieniały się jak w kalejdoskopie, a nagrodę Riders
Award odebrał nie kto inny, jak Grzegorz Kowalówka i jego Outlander. Jak widać sędziowie jak i
widzowie mają podobny gust, a samochód
zbudowany przez „Dzikiego”
jednogłośnie można ogłosić
najgorętszym polskim projektem 2011.
Autor: Kacper Szczepa (Kkkacper)
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