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po gongu całkowicie się wyłączam,
może to jest instynkt, widzę swojego rywala,
trzeba się skoncentrować i wygrać walkę
Mamed Khalidow

ostateczne wyjaśnienie
słowo wstępu

J

mer jeden w europejskim
rankingu MMA w wadze
średniej, a od niedawna
aktor w kultowym serialu
"M jak Miłość". Rywalem
naturalizowanego
Czeczena będzie pogromca
amerykańskich mistrzów
organizacji UFC, prawie
dwumetrowy
zawodnik
lubiący walkę w stójce,
Kendal "Da Spyder" Grove.

uż w najbliższą sobotę, 1 grudnia kolejna gala z udziałem
współczesnych
gladiatorów. Włącz Polsat Sport od
19:00 lub Polsat od 20:00
i śledź sportowe zmagania w najbardziej realnym
sporcie walki. Gala KSW21
- Ostateczne wyjaśnienie,
tego nie możesz przegapić!

Mistrza
dzynarodowego
KSW w wadze lekkiej.
Oprócz tego zobaczymy
jeszcze pojedynki: Krzysztof
Kułak kontra Piotr Strus,
Matt Horwich versus Terry
Martin i walkę pań pomiędzy Pauliną Bońkowską
i Karoliną Kowalkiewicz.

Na tej samej gali do pierwszej obrony pasa Międzynarodowego
Mistrza
Federacji KSW w wadze
średniej stanie szczecinianin Michał "Magic" Materla. Rywalem zawodnika
teamu Berserkers będzie
były zawodnik organizacji

Oprócz dwóch walk wieczoru zobaczymy jeszcze
pięć walk ekstra, w tym
dwie o mistrzowskie trofea.
O pas Międzynarodowego
Mistrza KSW w wadze półśredniej rękawice skrzyżują ze sobą Aslambek
Saidov z klubu Arrachion
Olsztyn i Borys Mańkowski z Ankos Zapasy Poznań. Drugim pojedynkiem ekstra o mistrzowski
pas będzie konfrontacja
Artura Sowińskiego z Silesian Cage Club Katowice
i Macieja Jewtuszko z Berserkers Szczecin. Panowie
będą walczyć o tytuł Mię-

Więcej informacji o zbliżającej się gali KSW21 oraz
o wszystkich imprezach
Federacji KSW można przeczytać na oficjalnej stronie
www.konfrontacja.com.
Dodatkowo
zapraszamy
na konta na portalu Facebook.com www.facebook.
com/konfrontacja
oraz
Twitter.com
www.twitter.
com/KSW_MMA.

rozpoczęcie

otwarcie bram

transmisja tv

transmisja on-line

godz.

godz.

Polsat, polsat sport

ipla.tv

Federacji
Właściciele
KSW, Martin Lewandowski i Maciej Kawulski po
raz kolejny zadbali o najwyższej klasy obsadę zawodniczą.
Zobaczymy
liderów polskich rankingów MMA oraz wielkich
wojowników z Ameryki.
W walce wieczoru wystąpi Mamed Khalidov, nu-



UFC i M-1 Global, czarnoskóry Amerykanin Rodney
Wallace.

Informacje nt. gali
Miejsce

Torwar Warszawa

20.00

18.00

Wszystkie informacje odnośnie procesu rezerwacji oraz możliwości zakupu biletów na galę KSW dostępne są u naszego oficjalnego dystrybutora www.eBilet.pl



Informacje techniczne organizatora

O której godzinie rozpoczyna się gala KSW 21 ?
O godzinie 20:00
Którym wejściem mam wejść
na galę?
- osoby posiadające bilety płyta / trybuny - wejście
a (główne)
- osoby z biletami elite vip /
exclusive - wejście b (od strony parkingu miejskiego)
- osoby niepełnosprawne powinny zgłosić się do wejścia a (media)
Jeśli zdecyduję się na przyjazd własnym samochodem,
gdzie mogę go zaparkować?
Przy Torwarze znajdują się 3
miejsca parkingowe:
-parking płatny ( przy Torwarze II – lodowisko )
-parking miejski ( darmowy )
-parking przy Legii vis a vis
Torwaru ( darmowy )
Czy mogę wyjść z gali i wrócić na ten sam bilet?
Nie. Bilet jest jednorazowego
wstępu, zatem gdy już go raz
zeskanujemy, nie ma możliwości, by mogli Państwo wrócić na ten sam bilet. Wychodzenie „na chwilę” zakłóca
porządek i przedłuża wpuszczanie publiczności.

JJ układ



parkingów wokół torwaru

Czy muszę zabrać ze sobą
dokument
potwierdzający
tożsamość?
Tak. Prosimy o zabranie dokumentu (dowód osobisty, legitymacja, paszport, książeczka wojskowa) zwłaszcza te
osoby, które zamierzają odebrać swój bilet w kasie lub zakupić alkohol na terenie hali.
Czy mogę wziąć ze sobą napoje?
Na teren gali nie można wnosić napojów. Napoje będą dostępne na terenie hali w kioskach gastronomicznych.
Komunikacja przed i po gali.
Aby uniknąć korków oraz

problemów z parkowaniem
w okolicach hali Torwar, sugerujemy przyjechać na galę
komunikacją miejską.
Osobom spoza Warszawy sugerujemy pozostawienie samochodów na jednym z parkingów Parkuj i Jedź (P+R),
a następnie skorzystanie
z komunikacji miejskiej.
Komunikacja miejska pozwoli publiczności w prosty
i szybki sposób zarówno dojechać na Torwar, jak i wrócić z miejsca gali. Pełna lista
parkingów oraz szczegółowe
informacje dotyczące korzy-

stania z nich dostępne są
na stronie http://www.ztm.
waw.pl
Dojazd autobusami
do przystanku Rozbrat: 108,
138, 151, 162, 182, 187,
188, 520
do przystanku Torwar: 138,
141, 151, 155, 171, 182,
188, 185, 301
do przystanku Legia-Stadion:
107, 159
Czy będzie można wnieść aparat fotograficzny/kamerę?
Na teren hali będzie można
wnieść aparaty fotograficzne
bez wymiennej optyki oraz
lornetki.
Wszelkiego rodzaju sprzętu
rejestrującego
audio-video
oraz aparatów mogących mieć
profesjonalne zastosowanie,
w tym aparatów z wymienną
optyką, oraz aparatów z zoomem optycznym powyżej 6x
nie będzie można wnosić.
Czy będzie depozyt?
Tak. Wszystko, czego nie wolno wnieść na teren hali Torwar będzie można zostawić
w specjalnie przygotowanym
depozycie, znajdującym się
przy wejściu na halę, i odebrać po opuszczeniu imprezy.

ściągawka zasad obowiązujących w KSW

Parter
Za walkę w parterze uznaje się sytuacje w której zawodnik wykorzystuje
3 punkty podparcia, czyli: dwie nogi
i ręka. W sytuacji głębokiego zejścia
do dwóch nóg jednego z Zawodników, sędzia uznaje akcję jako parterową od momentu kiedy zawodnik
dotyka (podpiera się) ręką do ziemi.
W sytuacji parterowej, gdy zawodnicy znajdą się poza linami ringu,
Sędzia wstrzymuje walkę i przesuwa
zawodników nie naruszając ułożenia
ciał.
Techniki niedozwolone:
dźwignie skrętne na szyję, uderzenia
łokciem na twarz, uderzenia na tył
głowy, uderzenia i kopnięcia na krocze, szczypanie, drapanie , wsadzanie
palców w oczy, Szarpanie za włosy,
rzut: pełen suples, uderzanie głową.
W sytuacji gdy 1 z zawodników jest

w parterze: kopnięcia stopą w głowę
leżącego (zawodnik leżący może kopać tego, który stoi), kolano na głowę,
Stomp'y na głowę, Soccer - Kick'i na
głowę
Dozwolone:
Uderzenia kolanem na głowę tylko
w sytuacji gdy przeciwnik stoi na ziemi,
uderzenia łokciem na tułów, dźwignie
skrętne na stopę bądź kolano sędzia
traktuje jako techniki wysokiego ryzyka. Prawidłowo założona więc technika wykorzystująca jedną z opcji może
być uznana przez sędziego jako kończącą walkę mimo, iż żaden z zawodników walki nie poddał (nie odklepał).
Rozcięcia:
- walka może zostać przerwana 2 razy
po 30 sekund na każdą z rund
- w dogrywce raz na 30 sekund
- przeciwnik odsyłany jest do narożnika neutralnego (narożnik biały)

Dział handlowy
Tomasz Kokoszka
tel. 536-999-459
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www.ksw.presspekt.pl
Biuletyn wydaje
Wydawnictwo PRESSPEKT
Bytom, ul. Łużycka 12,
www.presspekt.pl
tel.: 32 720-97-07
kontakt@ksw.presspekt.pl

Dział graficzny
Leszek Waligóra
tel. 530-57-97-57
dział dystrybucji
Klaudiusz Świerkot
tel. 536-999-465
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
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pracowałem na pas 6 lat, w drodze
po niego stoczyłem 10 walk,
nie zamierzam go nikomu oddać
michał materla

to Będzie ciężka walka
Iwywiad: Z Mamedem Khalidowem rozmawia SEBASTIAN

ŻELISKO / BOXINGNEWS.PL

Jak idą przygotowania do
kolejnej gali KSW?
Mamed Khalidov: Przygotowania już się praktycznie się
zakończyły. Teraz czas na
odpoczynek do samej gali.
Miałeś okazję trenować
z Mateuszem Masternakiem. Podbite oko to
sprawka sparingów z tym
pięściarzem?
M.K: A skąd wiesz, że miałem oko podbite (śmiech)?
Z oficjalnego profilu KSW
na facebooku…
M.K: Nie, to nie Mateusz
mi podbił oko. Sparingi z nim były luźne tak
z mojej strony jak i z jego.  
Miały na celu to, żebyśmy
razem z Aslanem wynieśli
jak najwięcej z treningów
z nim. Oko miałem podbite, ponieważ na treningu
wchodząc w nogi rywala
podbiłem kolano uderzając
sam siebie prosto w twarz.
Oceń swojego najbliższego
rywala? To będzie kilkuminutowa walka, czy kolejna
szybka wygrana?
M.K: Nie wiadomo czy walka będzie krótka czy długa. Nie wiem, nie mam
pojęcia. Miałem zawodnika, który miał 177cm
wzrostu, a zmienili mi
na zawodnika, który ma
198cm. Całkowicie inny
zawodnik, inaczej walczy.
Mieliśmy jakiś plan na
Manhoefa. On jest bardzo
groźny w stójce, a gorszy
w parterze, a zmienili mi
na zawodnika kompletnego, który jest dobry w parterze i ma dobre warunki
fizyczne. Ciężko będzie….
zobaczymy.

JJ Khalidov

90% walk
stoczyłem
na ringu.
Miałem może
3 czy 4 walki
w klatce.
Mi bardziej
pasuje ring,
a to z tego
względu,
że bardziej
pasuje mi
wizualnie
i lepiej mi się
pracuje w nim,
niż w klatce.

tarczuje z Pawłem Derlaczem

Jakiś czas temu wiele mówiło się o twoim wyjeździe
za ocean teraz wydaje się,
że po kłopotach, jakie ma
Strikeforce tobie i twoim
promotorom ten pomysł
całkowicie wypadł z planów. Jak to naprawdę
wygląda z twojej perspektywy?
M.K: Teraz nie skupiajmy
się na rozmowie na ten temat. Zacznę myśleć o tym
po walce, jeżeli tą walkę
oczywiście wygram, bo jak
przegram to raczej za ocean nie pojadę. Czy tak, czy
tak skupmy się teraz na tej
walce, a po niej będę dalej
drążył temat.
Jak bardzo zmieni się taktyka w związku ze zmianą
Twojego rywala?
M.K: Będzie całkiem inna.
Rywal jest innego wzroinaczej
pracuje
stu,
w stójce. Porobimy trochę elementów taktycznych, a resztę będę mu-

JJ Ciężkie

siał sam kombinować
podczas walki.
Czy według Ciebie pojedynek z Grovem jest lepszy
dla rozwoju Twojej kariery
sportowej, niż pojedynek
z Manhoefem?
M.K: Nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym
w ogóle. Nie miałem nawet
czasu, aby się nad tym zastanowić.
Miałeś okazję zadebiutować w serialu. Gra aktorska to jest coś, w czym
czujesz się równie dobrze
jak w ringu?
M.K: Nie, bo w tym serialu
nie było mi tak dobrze jak
w ringu (śmiech). To był
mój jednorazowy występ
i miał miejsce podczas wakacji. To, do czego ja należę to jest sport, MMA,
to kocham i to będę robił
póki będę miał zdrowie.
Planujesz w okresie roztre-

sparingi spowodowały opuchliznę

nowania grać w serialach
lub filmach?
M.K: A coś proponujesz? Masz coś dla mnie?
(śmiech)
Nie mam…
M.K: Jak będziesz miał to
daj znać. (śmiech)
KSW charakteryzuje to,
że walki rozgrywane są
w ringu. Czy podczas walk
nie brakuje ci klatki, bo
wydaje się, że podczas
pojedynków w parterze
liny często przeszkadzają
zawodnikom?
M.K: 90% walk stoczyłem
na ringu. Miałem może 3
czy 4 walki w klatce. Mi
bardziej pasuje ring, a to
z tego względu, że bardziej
pasuje mi wizualnie i lepiej mi się pracuje w nim,
niż w klatce.
Jeśli nie polecisz za ocean
to, kto jest twoim zdaniem
godnym dla ciebie rywa-

JJ Mamed

lem. Wydaje się, że lista
przeciwników, którzy są
na podobnym do ciebie
poziomie i mogą pojawić
się na gali KSW powoli się
kończą.
M.K: Nie mam pojęcia.
Może któryś z fachowców
mi doradzi, bo oni lepiej
wiedzą.
Poza twoją walką kibiców
podczas KSW 21 czeka
kilka ciekawych walk. Jak
prezentują się Twoje typy
na walki?
M.K: Nie typuje w ogóle.
Tylko kibicuje. Nie typuje,
ponieważ nie znam wyników, a to jest MMA, w którym wszystko się może
zdarzyć.
Chciałbyś dodać coś od
siebie kibicom i czytelnikom BoxingNews.pl?
M.K: Pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam na KSW 21. Proszę
nam kibicować.

w trakcie rozgrzewki / Fot. P. Ciastek (4)
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nie będzie macania,
nie będzie p**********,
walka będzie krótka.
Krzysztof Kułak

WALKA WIECZORU (-84KG): MAMED KHALIDOV VS KENDALL GROVE

P

MAMED KHALIDOV

Kraj: Polska
Wzrost: 182cm,
Waga: 84kg

ierwotnie rywalem
Polaka miał być Holender Melvin Manhoef. Niestety, na tydzień
przed galą doznał bolesnej
kontuzji, która wykluczyła
go z tego pojedynku.

Rekord MMA: 25-4-2
Klub: Arrachion MMA Olsztyn
Attitude: wszechstronność

Włodarze Federacji KSW
szybko stanęli na wysokości zadania i znaleźli dla
Khalidova godnego zastępcę. Kendall Grove to amerykański weteran najlepszej organizacji na świecie
UFC. W swojej karierze pokonywał mistrzów tejże organizacji, a także pretendentów do mistrzowskich
pasów. Na gali KSW21
zmierzy się z kolejnym mistrzem, z Polski!
Pojedynek zapowiada się
niezwykle
atrakcyjnie.
Obaj zawodnicy walczą
widowiskowo, obaj znani są z niekonwencjonal-

KENDALL „DA SPYDER” GROVE

nych technik parterowych
i obaj widowiskowo walczą
w stójce.
Dla wytrawnych fanów
MMA takie zestawienie to
gwarancja emocji, sporej
dawki adrenaliny i przeżycie, którego długo się nie
zapomni. Czas poczekać
tylko na odpowiedź na pytanie, które brzmi, kto wygra?

znani są z niekonwencjonalnych technik
parterowych
i obaj widowiskowo walczą
w stójce

Kraj: USA
Wzrost: 198cm
Waga: 84kg

Rekord MMA: 20-10-0
Klub: Straight Ruthless Fight
Attitude: wszechstronność

WALKA WIECZORU II (-84KG): MICHAŁ MATERLA VS RODNEY WALLACE (OBRONA PASA W KAT. -84KG)

W

MICHAŁ „Magic” MATERLA

Kraj: Polska
Wzrost: 182cm, Waga: 84kg
Rekord MMA: 17-3-0

Klub: Berserkers Team
Szczecin
Attitude: walka w parterze

drugim
main
event KSW 21 zobaczymy Michała Materlę, który skrzyżuje
rękawice z Amerykaninem
Rodney’em Wallace’em, weteranem organizacji UFC i
M-1 Global. Stawką tego pojedynku będzie pas Międzynarodowego Mistrza KSW w
wadze średniej (do -84kg),
który należy do Polaka. Materla do obrony mistrzowskiego trofeum, które wywalczył na KSW19 stanie po
raz pierwszy. – Nic w walce
nie dzieje się samo. Wszystko musi być poparte ciężką
pracą. Trenuje bardzo ciężko, bo wiem, że zwycięstwo
nie przychodzi łatwo. Myślę o walce każdego dnia i
zawsze wiem, o co walczę.
Pracowałem na pas sześć
lat. W drodze o niego stoczyłem dziesięć walk i nie zamierzam go nikomu oddać

– mówi w trailerze promującym galę popularny „Magic”.

RODNEY “SHO NUFF THE MASTER” WALLACE

Polak to znakomity grappler,
która ostatnimi czasy dokształcał swoje umiejętności
w jednym z najlepszych na
świecie teamów w USA. Jest
zwycięzcą ośmioosobowego
turnieju KSW6 w wadze półciężkiej i podopiecznym legendy brazylijskiego jiu-jitsu
w Polsce, Piotra Bagińskiego. Twardy, nieustępliwy,
wojownik z charakterem – to
jest właśnie Materla.
Wallece to typowy striker z
bardzo dobrymi zapasami.
Ciężko jest go wywrócić, a
jego ciosy rękoma często
wywracają rywali. Jest mistrzem brazylijskiej organizacji oraz autorem walki
wieczoru na jednej z gal
UFC. W Polsce zobaczymy
go po raz drugi.

Kraj: USA
Wzrost: 175cm
Waga: 84kg

Rekord MMA: 14-5-0
Klub: Fight Legion
Attitude: solidna stójka

extrafight (-77KG): ASLAMBEK SAIDOV VS BORYS MAŃKOWSKI (WALKA O PAS W KAT. -77KG)

P

ASLAMBEK SAIDOV

Kraj: Polska
Wzrost: 175cm
Waga: 77kg

Rekord MMA: 12-3-0
Klub: Arrachion MMA Olsztyn
Attitude: inicjatywa w walce

ierwszą walką extra
na KSW21 będzie
starcie Aslambeka
Saidova z Borysem Mańkowskim o pas międzynarodowego Mistrza KSW
w wadze półśredniej (do
-77kg). Dwóch najlepszych
zawodników tej kategorii
wagowej w Polsce i tylko
jeden z nich wyjdzie zwycięsko stając się historycz-

BORYS „DIABEŁ TASMAŃSKI” MAŃKOWSKI

nym, bo pierwszym posiadaczem
mistrzowskiego
pasa.
Saidov to bardzo silny fizycznie zawodnik i walczący przekrojowo. Mańkowski to młody znakomity
zapaśnik, który wierzy bardzo wysoko. Kolejny świetny matchmaking grudniowej gali.

Kraj: Polska
Wzrost: 170cm
Waga: 77kg

Rekord MMA: 13-4-1
Klub: Ankos Zapasy Poznań
Attitude: solidne zapasy
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w jakiej płaszczyźnie się znajdziemy, taki błąd
postaram się wykorzystać, jaki dostrzegłem
w walkach poprzednich Aslambka
Borys Mańkowski

EXTRAFIGHT (-70KG): ARTUR SOWIŃSKI VS MACIEJ JEWTUSZKO (WALKA O PAS KAT. -70KG)

N

ARTUR „KORNIK” SOWIŃSKI

Kraj: Polska
Wzrost: 177cm, Waga: 70kg
Rekord MMA: 12-6-0

a KSW21 spotkają
się w ringu po raz
drugi. Tym razem
stawką ich pojedynku będzie pas Międzynarodowego Mistrza KSW w wadze
lekkiej (do -70kg). Maciej
Jewtuszko kontra Artur
Sowiński to kolejny wielki
pojedynek na tej gali.

Klub: Silesian Cage Club
Katowice
Attitude: wszechstronność

Strażak ze Szczecina, czyli Jewtuszko nie wspomina najlepiej pierwszej
konfrontacji z Sowińskim.
Przegrał ją w pierwszej
rundzie przez nokaut. Tym
razem będzie chciał się
zrehabilitować swoim fanom i dać lepszą, a przede
wszystkim skuteczniejszą i
zwycięską walkę. Weteran

MACIEJ „IROKEZ” JEWTUSZKO

organizacji UFC i WEC nie
złożył broni i wielokrotnie
ostrzegał rywala mówiąc
w mediach: „Kornik wróciłem!”.
„Kornik” to przydomek Sowińskiego. Młodego, perspektywicznego, ale już
bardzo
doświadczonego
zawodnika z Katowic. Czołowy polski wojownik wagi
lekkiej, który zasłużył na
walkę o mistrzowskie trofeum największej europejskiej federacji mieszanych
sztuk walki w Europie. Rywal zna doskonale i wie o
nim wszystko. Czy tym razem uda mu się wygrać z
Jewtuszko w tak efektownym stylu jak na KSW17?

Kraj: Polska
Wzrost: 182cm, Waga: 70kg
Rekord MMA: 9-2-0

Klub: Berserkers Team
Szczecin
Attitude: solidna stójka

EXTRAFIGHT (-84KG): KRZYSZTOF KUŁAK VS PIOTR STRUS

P

KRZYSZTOF „MODEL” KUŁAK

Kraj: Polska
Wzrost: 187cm, Waga: 84kg
Rekord MMA: 25-12-2

Klub: Adrenalina Fight
Częstochowa
Attitude: walka w parterze

o
dwóch
latach
przerwy i ciężkiej
operacji kręgosłupa
powraca żywa legenda polskiego MMA i jeden z pionierów tej dyscypliny w Polsce, czyli Krzysztof Kułak.
Powraca, bo chce odzyskać
pas Międzynarodowego Mistrza KSW w wadze średniej, który jeszcze niedawno do niego należał, a który
musiał zdać ze względu na
sportową pauzę. Rywalem
znanego pod pseudonimem
„Model” zawodnika będzie

nadzieja polskiej wszechstylowej walki wręcz, podopieczny Pawła Nastuli
i złoty medalista Pucharu
Świata w Sanshou, Piotr
Strus.
Dla Strusa będzie to pierwsza walka dla Federacja
KSW i dziewiąta w karierze. Kułak dla KSW stoczy
swój piętnasty pojedynek
i czterdziesty w zawodowej
karierze. Zatem czeka nas
rywalizacja młodości z doświadczeniem.

PIOTR STRUS

Kraj: Polska
Wzrost: 185cm
Waga: 84kg

Rekord MMA: 7-1-0
Klub: Nastula Fight Club
Attitude: solidna stójka

EXTRAFIGHT (-84KG): MATT HORWICH VS TERRY MARTIN

U

MATT „SUAVE” HORWICH

Kraj: USA
Wzrost: 180cm, Waga: 84kg
Rekord MMA: 27-21-1

Klub: Legends MMA
Attitude: walka w parterze,
kondycja

lubieniec żeńskiej
części publiczności,
Amerykanin
Jay Silva nie wystąpi na
gali KSW21.
Nowym
przeciwnikiem
Matta Horwicha będzie
Terry Martin, który większość swoich walk wygrywa przez nokaut. Jest weteranem organizacji UFC,
dla której stoczył sześć
pojedynków. Mierzył się z
legendami wszechstylowej

walki wręcz m.in. z byłym
pretendentem do pasa mistrzowskiego UFC, Chaelem Sonnenem, z którym
wygrał przez TKO.
Obecny rekord Martina
to 22 zwycięstwa i 10 porażek. Ma 32 lata i 170
centymetrów wzrostu. Na
co dzień trenuje w Iron
Academy.  Występ na gali
KSW będzie jego pierwszą
walką poza Stanami Zjednoczonymi.

tERRY MARTIN

Kraj: USA
Wzrost: 180cm
Waga: 84kg

Rekord MMA: 22-10-0
Klub: Iron Academy
Attitude: wszechstronność

EXTRAFIGHT (-55KG): PAULINA BOŃKOWSKA VS KAROLINA KOWALKIEWICZ

P

PAULINA BOŃKOWSKA

Kraj: Polska
Wzrost: 165cm
Waga: 54kg

Rekord MMA: 3-1-0
Klub: Arrachion MMA Olsztyn
Attitude: walka w parterze

o raz drugi w ośmioletniej historii Federacji KSW zobaczymy pojedynek z udziałem
pań. Będzie to drugi półfinał czteroosobowego turnieju w kategorii wagowej
do -55kg. Naprzeciw siebie
staną Paulina Bońkowska
z Arrachion MMA Olsztyn

KAROLINA KOWALKIEWICZ

i Karolina Kowalkiewicz
z Gracie Barra Łódź.
Zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się o tytuł
mistrzowski z mistrzynią
świata w K-1 Rules i zwyciężczynią pierwszej walki kobiet na KSW, Marą
Chojnoską.

Kraj: Polska
Wzrost: 163cm
Waga: 55kg

Rekord MMA: 1-0-0
Klub: Gracie Barra Łódź
Attitude: solidna stójka
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To jest MMA,
tu nie ma głaskania się
i pieszczenia.

Mariusz pudzianowski w wywiadzie dla faktu

KSW20: symfonia walki
Itak było: Jubileuszowa, dwudziesta gala KSW odbyła się 15 września 2012 roku w Ergo Arenie Gdańsk/Sopot.

D

wie walki wieczoru
i pięć walk ekstra
obejrzeli fani, którzy przybyli do Trójmiasta
lub ci, co po raz pierwszy
w historii polskiego MMA
zdecydowali się na wykupienie transmisji w systemie PPV (pay-per-view).
Nie zawiedli się, bo adrenalina nie pozwalała usiedzieć w miejscu, a emocje
tryskały ludzką krwią.
Talent vs doświadczenie
Galę otworzył pojedynek
pomiędzy
utalentowanym Anzorem Azievem
i doświadczonym Szkotem Paulem Reedem. Trzy
pełne wspaniałych akcji
rundy nie pozostawiły złudzenia, który z nich tego
wieczora był lepszy. Jednogłośną decyzją sędziów wygrał Azhiev, którego talent
porównywany jest do samego Mameda Khalidova.
Piłkarz na ringu
Drugą walką jubileuszowej gali była konfrontacja
Kamila Walusia z debiutującym w MMA byłym
piłkarzem, ikoną Górnika
Zabrze, Jaciek Wiśniewskim. Młody i bardziej
doświadczony Waluś wykorzystał brak obycia popularnego „Wiśni” i wygrał
walkę przed czasem przez
uderzenia w parterze.

Pojedynek przyjacielski
Trzecie starcie gali KSW20
to bój dwóch przyjaciół,
Borysa
Mańkowskiego
i Rafała Moksa. Obaj wojownicy
zaprezentowali
się w ringu fenomenalnie
dając pokaz prawdziwego
MMA na najwyższym poziomie. Lepszym okazał
się Mańkowski, którego
to sędziowie wskazali jako
triumfatora po trzech rundach.
masywny kwadrans
Czołowy zawodnik wagi
ciężkiej w Polsce Karol Bedorf skrzyżowała rękawice
z amerykańskim zapaśnikiem Karlem Knothe.   Ponad dwieście kilogramów
mięśni w ringu było gwarantem znakomitego pojedynku. Dużo akcji w parterze, wymiany w stójce
i techniki zapaśnicze – to

Dwanaście
tysięcy ludzi
na trybunach
było
świadkami
wielkiego
wydarzenia
godnego
jubileuszu.
Emocji nie
brakowało.

wszystko mogli oglądać
fani zgromadzeni w Ergo
Arenie Gdańsk/Sopot. Po
piętnastu minutach intensywnej walki decyzję, kto
był lepszy musieli podjąć
sędziowie. Wygrał jednogłośnie na punkty zawodnik
ze Szczecina, Karol Bedorf.
jednogłośny zwycięzca
Pierwotnie Marcin Różalski miał zmierzyć się
z Jeromem Le Bannerem.
Pech chciał, że Francuz po
raz drugi tuż przed walką
nabawił się kontuzji i nie
mógł skrzyżować rękawic
z „płockim barbarzyńcą”.
W zamian za francuską
gwiazdę K-1 przyjechał ho-

lenderski weteran wszechstylowej walki wręcz Rodney Glunder. Walka na
bardzo wysokim poziomie
pełna zwrotów akcji nie
przyniosła zwycięzcy przed
czasem. Po raz kolejny
o wyniku decydowali sędziowie punktowi. I tym
razem Polak górą, Marcin
Różalski wygrywa jednogłośną decyzją.
mistrz kontra weteran
W pierwszej walce wieczoru jubileuszowej gali KSW
zobaczyliśmy najlepszego
zawodnika wagi półciężkiej
w Europie Jana Błachowicza i weterana amerykańskiej organizacji UFC

Hosutona Alexandra. Trzy
rundy, wiele prób poddania rywala przez Błachowicza i bardzo wyrównana
walka, tak wyglądała ta
konfrontacja.  Wygrał i pozostał Międzynarodowym
Mistrzem KSW Jan Błachowicz.
pudzian bezlitosny
W drugiej walce wieczoru Mariusz Pudzianowski
zmierzył się z Amerykaninem greckiego pochodzenia Christosem Piliafasem.
„Pudzian”, który z pojedynku na pojedynek jest
coraz lepszym i dojrzalszym zawodnikiem MMA
pokazał
przybyszowi

miejsce w szeregu i już
w pierwszej rundzie zakończył pojedynek poprzez
uderzenia w parterze.
KSW bezkonkurencyjne
Dwanaście tysięcy ludzi na
trybunach było świadkami
wielkiego wydarzenia godnego jubileuszu. Emocji
nie brakowało, a każdy pojedynek miał swoją własną
historię. Dodatkowo cieszy
fakt, że ludzie poprzez zakup PPV pokazali, że gale
KSW to produkt cieszący
się ogromną popularnością. Dowód? Dwie ostatnie gale bokserskie w systemie PPV nie miały takiej
oglądalności, co KSW20!

