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GALA KSW 31
23 MAJA 2015R.
ERGO ARENA GDAŃSK / SOPOT
www.kswmma.com

KSW PIĄTY RAZ W GDAŃSKU
JUŻ 23 MAJA NAJWIĘKSZA ORGANIZACJA MMA W EUROPIE – FEDERACJA KSW ZORGANIZUJE KOLEJNE WYDARZENIE NA POMORZU.

K

cy wyjd¹ do swoich walk,
kibice bêd¹ mogli oceniæ
ich formę podczas oficjalnego wa¿enia, które odbêdzie siê w ERGO ARENIE
w pi¹tek 22 maja o godzinie 16:00. Podobnie jak
mia³o to miejsce w Poznaniu energetyczne wydarzenie poprowadz¹ znani raperzy Maciej „Ko³cz”
£uczkowski i konferansjer
Federacji KSW Waldemar
„Wall-E” Kasta.

SW 31 odbêdzie
siê w jednej z najwiêkszych
hal
sportowo-widowiskowych
w Polsce w ERGO ARENIE.
Gdañsko-sopocka hala goœci³a ju¿ Federacjê KSW
podczas pamiêtanych gal
KSW 16, KSW 20, KSW 23
i ubieg³orocznej KSW 27:
Cage Time.
POJEDYNEK
MISTRZÓW
Walk¹ wieczoru KSW 31
bêdzie historycznie zapowiadaj¹ce siê starcie
dwóch legend polskiego
MMA Micha³a Materli i Tomasza Drwala. Nigdy wczeœniej w ringu czy w klatce
nie spotka³o siê dwóch tak
utytu³owanych i doœwiadczonych Polaków. Zarówno gwiazda szczeciñskich
Berserkerów, jak i reprezentant Krakowa debiutowali zawodowo ponad dziesiêæ lat temu oraz maj¹ na
koncie ³¹cznie ponad piêædziesi¹t walk. Materla to
najd³u¿ej panuj¹cy mistrz
KSW w historii, natomiast
Drwal to pierwszy Polak,

który walczy³ w amerykañskiej organizacji UFC
ju¿ w 2007 roku. Starcie
zapowiada siê znakomicie
równie¿ z powodu stylu
walki obu fighterów. Obaj
zawsze agresywnie id¹
do przodu i nie kalkuluj¹, staraj¹c siê za wszelk¹
cenê wygraæ przed czasem.
Ten, który będzie potrafił
narzuciæ rywalowi swoje

warunki w okr¹g³ej klatce
KSW, powinien cieszyæ siê
w Trójmieœcie ze zwyciêstwa.
PUDZIAN VS GRACIE
W drugiej z g³ównych walk
KSW 31 trudne zadanie
czeka by³ego strongmana,
niepokonanego od dwóch
lat w MMA Mariusza Pudzianowskiego. Polak nie

tylko bêdzie musia³ zmierzyæ siê ze znakomitym
grapplingiem
reprezentanta legendarnej rodziny wojowników – Rollesa
Gracie, ale równie¿ po raz
pierwszy w karierze stoczy
walkê na pe³nym trzy-rundowym dystansie.
OFICJALNE WAŻENIE
Zanim jednak wojowni-

STREFA FANA
Gala KSW 31: Materla
vs Drwal to nie jedyna
atrakcja, która czeka na
fanów, którzy 23 maja
pojawi¹ siê w Trójmieœcie. Przed wydarzeniem
ju¿ od 14:00 zapraszamy
wszystkich do Strefy Fana
KSW 31, która bêdzie zlokalizowana przy ERGO
ARENIE. Na terenie 1000
metrów
kwadratowych
kibice bêd¹ mogli m.in.
wzi¹æ udzia³ w wyœcigach
na traktorach sportowych
z najwiêksz¹ gwiazd¹ Federacji KSW Mamedem
Khalidovem
w
strefie

Briggs & Stratton oraz
uczestniczyæ w otwartych
treningach prowadzonych
przez mistrza KSW w wadze pó³œredniej Borysa
Mańkowskiego w strefie
MegaForm.
TRANSMISJA NA TELEBIMIE
Oprócz tego w Strefie Fana
zaprezentuj¹ siê wszyscy
uczestnicy KSW 31, a tak¿e bêdzie mo¿na spotkaæ
piêkne KSW Girls. Ponadto przewidzieliœmy dla fanów koncert grupy Kontrabanda, wystêp taneczny
grupy Hasao Cheerleasers
oraz konkursy z nagrodami. Od godziny 19:30
na du¿ym ekranie ruszy
transmisja z KSW 31: Materla vs Drwal wspierana
przez KSWTV.
ODDAJ KREW
Przez ca³y czas w obok
Strefy Fana aktywna bêdzie akcja krwiodawstwa
Krwawy Sport. W specjalnie podstawionych busach
bêdzie mo¿na oddawaæ
krew obok gwiazd Federacji KSW.

WIERZĘ, ŻE WYJDĘ ZWYCIĘSKO Z POJEDYNKU
ROZMAWIAMY Z TOMASZEM
MASZEM DRWALEM
To Twój debiut na gali
KSW. Czego spodziewasz się po walce z Ma-terlą?
TD: - Tego samego, co po
ka¿dej innej walce. Spodziewam siê, ¿e przeciwnik
bêdzie w dobrej formie
i postawi ciê¿kie warunki. A później spodziewam siê nastêpnej walki i je¿eli bêdê
w dyspozycji zdrowotnej to chcia³bym
zawalczyæ jak najszyb-ciej. KSW jest nowym dla
mnie
doœwiadczeniem,

wiêc sam jestem ciekaw co
siê bêdzie dzia³o dalej.
przyCzujesz się dobrze przy
pojegotowany do tego poje
dynku?
TD: - Czujê siê dobrze, ale
myœlê ze mój szczyt formy
przypadnie w³aœnie na
dzieñ walki. Dbaj¹ o to
moi dwaj fizjolodzy dr
Tota i dr Chycki.
Czy doświadczenie wyniesione z występów na
galach UFC teraz będzie
Ci pomagać?

MIEJSCE

ERGO ARENA

TD: - Oczywiœcie z perspektywy czasu inaczej dziœ
podchodzê do startu na
imprezach, gdzie jest masa
ludzi, ni¿ mia³o to miejsce,
gdy walczy³em pierwszy
raz na UFC. Dziœ wiem, co
mam robiæ, ¿eby nie pope³niaæ b³êdów, za które kiedyœ p³aci³em pora¿k¹.
Wierzysz, że możesz odebrać Materli pas mistrzowski i stać się nową wielką
gwiazdą federacji KSW?
TD: - Wiara w wygranie
pasa jest na drugim miej-

DZIŚ WIEM CO
MAM ROBIĆ,
ŻEBY NIE
POPEŁNIAĆ
BŁĘDÓW, ZA
KTÓRE KIEDYŚ
PŁACIŁEM
PORAŻKĄ.

scu. Micha³ jest bardzo dobrym zawodnikiem i wierzê, ¿e wyjdê zwyciêsko
z pojedynku z nim. Z drugiej strony zastanawiam
siê, czy kiedykolwiek ktoœ
w wywiadzie powiedzia³
coœ w stylu: "Nie wierze
w to, ¿e wygram". W takim
przypadku nie wró¿ê wielu zwyciêstw. Przechodz¹c
do samych gwiazd to moja
opinia jest taka, ¿e lepiej
by pozosta³y one na swoim
miejscu, czyli na niebie.
A my je sobie spokojnie
podziwiajmy.

OTWARCIE BRAM

23.05, GODZ. 18.00

TRANSMISJA OTWARTA OD 19.00 (2 WALKI)
POLSAT SPORT, KSWTV.COM, FB.COM/
KONFRONTACJA

TRANSMISJA PPV OD 20.15
CYFROWY POLSAT, UPC, INNE PLATFORMY, KSWTV.COM, IPLA.TV

WAŻENIE: WSTĘP WOLNY
ERGO ARENA, PIĄTEK, 22.05, 16:00

STREFA FANA: WSTĘP WOLNY
PLAC PRZED ERGO ARENĄ, SOBOTA,
23.05, OD 14:00

n
WWW.KSW.PRESSPEKT.PL
Biuletyn wydaje
WYDAWNICTWO PRESSPEKT
Bytom, ul. Łużycka 12,
tel.: 32 720-97-07
www.presspekt.pl ,
kontakt@ksw.presspekt.pl
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DZIA£ HANDLOWY
TOMASZ KOKOSZKA, TEL. 536-999-459
DZIA£ GRAFICZNY
LESZEK WALIGÓRA, TEL. 530-57-97-57
DZIA£ DYSTRYBUCJI
KLAUDIUSZ ŒWIERKOT, TEL. 536-999-465
WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE.
Redakcja nie odpowiada za treœæ reklam

WYDANO NA ZLECENIE

FEDERACJA KSW
ul. Marszałkowska 56 lok. 14,
Warszawa, 00-545
www.kswmma.com
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POJEDYNKI GALI KSW 31

vs
vs
vs

NA PONIŻSZEJ STRONIE PREZENTUJEMY PAŃSTWU KARTY NAJWIĘKSZYCH WALK NAJBLIŻSZEJ GALI KSW.

OBRONA PASA (WAGA ŚREDNIA, -84 KG): MICHAŁ MATERLA VS TOMASZ DRWAL

Po

MICHAŁ MAGIC MATERL
MA
MATERLA
A
WYGRANE
3 KO/TKO
12 PODDANIE
6 DECYZJA
PRZEGRANE
2 KO/TKO
0 PODDANIE
2 DECYZJA

WZROST: 182 CM, WAGA: 83 KG
WIEK: 31 LAT
KLUB: BERSERKERS TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 12-2-0
REKORD MMA: 21-4-0

raz pierwszy w
historii
KSW
w pojedynku
zmierzy siê dwóch tak utytu³owanych Polaków. Ulubieniec polskich kibiców
Micha³ Materla nosi na swoich biodrach pas KSW od
ponad trzech lat, a wystêp
na KSW 31 w Trójmieœcie
bêdzie jego czwart¹ obron¹
tytu³u i ju¿ piêtnast¹ walk¹
dla Federacji KSW. Jego rywal w mistrzowskiej walce –
Tomasz Drwal debiutuje w
KSW, ale jego sportowy dorobek musi budziæ respekt.
Popularny „Goryl” to prawdziwa legenda polskiego
MMA, pierwszy Polak, który
walczy³ dla organizacji UFC
oraz postrach europejskich
ringów i klatek z osiemnastoma nokautami lub poddaniami wœród dwudziestu

TOMASZ GORILLA DRWAL

jeden zawodowych wygranych. Eksperci s¹ zgodni,
¿e starcie obu topowych zawodników wagi œredniej w
Europie nie ma wyraźnego
faworyta, a styl walki obu
mo¿e sprawiæ, ¿e 23 maja
kibice zobacz¹ pojedynek,
który przejdzie do historii
KSW jako jeden z najlepszych.

DRWAL
DEBIUTUJE W
KSW, ALE JEGO
SPORTOWY
DOROBEK MUSI
BUDZIĆ
RESPEKT

WYGRANE
KO/TKO 12
PODDANIE 6
DECYZJA 3
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 2
DECYZJA 1

WZROST: 185 CM, WAGA: 83 KG
WIEK: 33 LATA
KLUB: ALLIANCE MMA

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 21-4-1

EXTRAFIGHT (WAGA CIĘŻKA,
CIĘŻ
-120 KG): MARIUSZ PUDZIANOWSKI VS ROLLES GRACIE

N

MARIUSZ DOMINATOR
INA R PUDZIANOWSKI
INATO
WYGRANE
2 KO/TKO
2 PODDANIE
4 DECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
3 PODDANIE
0 DECYZJA

WZROST: 185 CM, WAGA: 117 KG
WIEK: 38 LAT
KLUB: PUDZIAN TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 8-2-0
REKORD MMA: 8-3-1

iepokonany
od
dwóch lat Mariusz
Pudzianowski staje przed kolejnym wyzwaniem w swojej zawodowej
karierze. Po odprawieniu
dwóch by³ych zawodników
UFC Seana McCorkle’a i
Oliego Thompsona oraz
mistrza olimpijskiego w
Judo, w Gdañsku/Sopocie „Pudzianowi” przyjdzie
siê zmierzyæ z cz³onkiem
legendarnej rodziny wojowników Rollesem Gracie.
Brazylijczyk
specjalizu-

j¹cy siê w walce w parterze to zagro¿enie, z którym Polak jeszcze siê nie
mierzy³. By³y pretendent
do tytu³u mistrzowskiego
KSW w wadze ciê¿kiej na
pewno bêdzie chcia³ sprowadziæ walkê do parteru i
tam zmusiæ by³ego Strongmana do poddania siê.
Pudzianowski zapowiada
jednak, ¿e bêdzie gotowy
do sztuczki rywala i wykorzysta swoj¹ legendarn¹
si³ê by to on 23 maja cieszy³ siê z wygranej.

ROLLES GR
GRACIE
WYGRANE
KO/TKO 0
KO
PODDANIE 8
PODD
DECYZJA 0
DECYZ
PRZEGRANE
KO/TKO 3
KO
PODDANIE 0
PODD
DECYZJA 0
DECYZ

WZROST: 193 CM, WAGA: 112 KG
WIEK: 36 LAT
KLUB: RENZO GRACIE JIU-JITSU

KRAJ: BRAZYLIA
REKORD KSW: 0-1-0
REKORD MMA: 8-3-0

EXTRAFIGHT (WAGA CIĘŻKA, -120): KAROL BEDORF VS PETER GRAHAM

K

KAROL
ROL COCO BEDORF

WYGRANE
3 KO/TKO
3 PODDANIE
5 DECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
1 PODDANIE
1 DECYZJA

WZROST: 187 CM, WAGA: 117 KG
WIEK: 31 LAT
KLUB: BERSERKERS TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 7-2-0
REKORD MMA: 11-2-0

ról najciê¿szej dywizji KSW Karol
Bedorf spotka siê w
okr¹g³ej klatce z legend¹
australijskiego kickboxingu Peterem Grahamem.
Dla Polaka bêdzie to szansa na przed³u¿enie passy zwyciêstw do szeœciu
wygranych oraz okazja
na pomszczenie Marcina
Ró¿alskiego, którego „The
Chief” zatrzyma³ na KSW
28 w październiku ubiegłego roku. Niezwykle silny i
bardzo wszechstronny, jak
sam mówi, bêdzie chcia³
pokazaæ Grahamowi, ¿e
jest od niego lepszy w ka¿dej płaszczyźnie. W stójce,

PETER THE CHIEF GRAHAM

gdzie zawodnik z Antypodów ma a¿ dziesiêæ nokautów w jedenastu wygranych walkach, to zadanie
mo¿e siê okazaæ niezwykle
trudne.

DLA POLAKA
BĘDZIE TO SZANSA NA PRZEDŁUŻENIE PASSY
ZWYCIĘSTW DO
SZEŚCIU WYGRANYCH

WYGRANE
KO/TKO 9
PODDANIE 0
PODD
DECYZJA 1
DECYZ
PRZEGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 7
PODD
DECYZJA 1
DECYZ

WZROST: 187 CM, WAGA: 112 KG
WIEK: 39 LAT, KRAJ: BRAZYLIA
KLUB: BOXING WORKSGOLD TEAM

KRAJ: AUSTRALIA
REKORD KSW: 1-0-0
REKORD MMA: 10-8-0
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EXTRAFIGHT (WAGA PÓŁCIĘŻKA, -93 KG): GORAN RELJIC VS ATT
A
ATTILA
ILA VEGH

P

GORAN GHOST
OST RELJIC
WYGRANE
5 KO/TKO
TKO
5 PODDANIE
4 DECYZJA
ECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
TKO
0 PODDANIE
4 DECYZJA
ECYZJA

WZROST: 190 CM, WAGA: 92 KG
WIEK: 31 LAT
KLUB: UNIVERSITY OF FIGHTING

KRAJ: CHORWACJA
REKORD KSW: 2-1-0
REKORD MMA: 14-4-0

o raz pierwszy w
historii KSW dwóch
zawodników z zagranicy powalczy o najwa¿niejsze trofeum w Federacji. Pozostaj¹cy od
ponad roku bez w³aœciciela pas w kategorii pó³ciê¿kiej padnie ³upem albo
doœwiadczonego
Chorwata Gorana Reljica albo
by³ego mistrza Bellatora
S³owaka Attili Vegha. Reljic zapewni³ ten pojedynek
ubieg³orocznymi punktowymi zwyciêstwami nad
Karolem Celiñskim i Tomaszem Narkunem. S³yn¹cy z efektownego stylu
walki Vegh powraca do

ATTILA
A
ATTIL
A PUMUKLI VEGH

KSW po zamorskich woja¿ach, by udowodniæ, ¿e to
on jest topowym zawodnikiem w limicie 93 kilogramów w Europie.

DWÓCH
D
WÓCH
ZAWODNIKÓW
Z
AWODNIKÓW
ZAGRANICY
Z ZA
Z
AGR
GRA
ANICY
NICY
POWALCZY O
NAJWAŻNIEJSZE
TROFEUM W
FEDERACJI

WYGRANE
KO/TKO 10
PODDANIE 11
DECYZJA 8
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 1
DECYZJA 3

WZROST: 187 CM, WAGA: 90 KG
WIEK: 29 LAT,
KRAJ: SŁOWACJA

KLUB: AMERICAN TOP TEAM
REKORD KSW: 2-2-0
REKORD MMA: 29-5-2

EXTRAFIGHT (WAGA PÓŁŚREDNIA, -77 KG): MACIEJ JEWTUSZKO VS KAMIL SZYMUSZOWSKI

M

MACIEJ IROKEZ JEWTUSZKO
EWTUSZKO
WYGRANE
6 KO/TKO
5 PODDANIE
0 DECYZJA
PRZEGRANE
1 KO/TKO
0 PODDANIE
1 DECYZJA
WZROST: 182 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 34 LATA
KLUB: BERSERKERS TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 9-2-0
REKORD MMA: 11-2-0

aciej Jewtuszko,
by³y mistrz KSW
w wadze lekkiej,
zwakowa³ zdobyty przez
siebie pas, aby spróbowaæ swoich si³ w kategorii pó³œredniej. Po efektownych zwyciêstwach w
ni¿szej dywizji, nadszed³
czas na debiut „Irokeza”
w niezwykle mocnej dywizji. Berserker bêdzie
chcia³ zaprezentowaæ siê

z jak najlepszej strony w
walce z Kamilem Szymuszowskim, który po raz
pierwszy wejdzie do klatki KSW. M³ody ³odzianin
stoczy³ w zesz³ym roku a¿
cztery pojedynki i wszystkie
wygra³.
Zawodnik
Gracie Barra znany jest
z emocjonuj¹cych, trzurundowych staræ. Co zwyciê¿y: napór „Irokeza” czy
spokój „Szymka”?

KAMIL SZYMEK SZY
SZYMUSZOWSKI
WYGRANE
KO/TKO 2
PODDANIE 4
DECYZJA 6
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 0
DECYZJA 3
WZROST: 185 CM, WAGA: 77 KG
WIEK: 25 LAT,
KRAJ: POLSKA

KLUB: GRACIE BARRA ŁÓDŹ
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 12-4-0

EXTRAFIGHT (WAGA ŚREDNIA, -84 KG): JAY SILVA VS AZIZ KARAOGLU
ARAOGLU

K

JAY DA SPYDA
DA KILLA SILVA
SILV
WYGRANE
6 KO/TKO
TKO
2 PODDANIE
ANIE
1 DECYZJA
JA
PRZEGRANE
3 KO/TKO
TKO
0 PODDANIE
ANIE
6 DECYZJA
JA
WZROST: 187 CM, WAGA: 83 KG
WIEK: 33 LATA
KLUB: MPF TRAINING SYSTEMS

KRAJ:USA
REKORD KSW: 1-2-1
REKORD MMA: 9-9-1

olejne
„zagraniczne” starcie na karcie
KSW 31 to pojedynek
dwóch zawodników s³yn¹cych z efektownych nokautów. Jay Silva zyska³ zainteresowanie polskich kibiców
pamiêtn¹ trylogi¹ z Micha³em Materl¹, kiedy dwukrotnie nieznacznie przegrywa³
na punkty, a raz znokautowa³ ulubieñca polskich ki-

biców. Karaoglu to równie¿
kilkukrotny uczestnik gal
KSW i autor fantastycznych
nokautów na Vitorze Nobredze i Piotrze Strusie. W
trójmiejskiej ERGO ARENIE
obaj bêd¹ chcieli sprawdziæ
moc piêœci i odpornoœæ na
ciosy swoich szczêk. Zawodnik, który pierwszy poczuje
si³ê ciosu rywala, mo¿e siê
ju¿ nie pozbieraæ.

AZIZ KARAOGLU
WYGRANE
KO/TKO 6
PODDANIE 1
DECYZJA 0
PRZEGRANE
KO/TKO 2
PODDANIE 3
DECYZJA 1
WZROST: 182 CM, WAGA: 83 KG
WIEK: 38 LAT
KLUB: TEAM ALPHA GERMANY

KRAJ: NIEMCY
REKORD KSW: 1-0-0
REKORD MMA: 7-6-0

EXTRAFIGHT (WAGA PÓŁCIĘŻKA, -93 KG): KAROL CELIŃSKI VS TOMASZ NARKUN

K

KAROL CEBULA CELINSKI
WYGRANE
4 KO/TKO
6 PODDANIE
1 DECYZJA
PRZEGRANE
1 KO/TKO
0 PODDANIE
4 DECYZJA

WZROST:187 CM, WAGA: 93 KG
WIEK: 34 LATA
KLUB: ARRACHION MMA OLSZTYN

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 2-1-0
REKORD MMA: 12-5-1

a¿dy, kto uwielbia
widowiskowe
nokauty i finezyjne
techniki koñcz¹ce nie mo¿e
przegapiæ tego pojedynku.
Dwadzieœcia jeden zwyciêstw, w tym tylko jedno
starcie zakoñczone przez
decyzjê – takim bilansem
mog¹ pochwaliæ siê Karol
Celiñski i Tomasz Narkun,
którzy spotkaj¹ siê w okr¹g³ej klatce KSW w pojedynku otwieraj¹cym sobotni¹
kartê g³ówn¹. Dysponuj¹cy potê¿nym uderzeniem

„Cebula” postara siê nie
pozwolić „Żyrafie” na rozwiniêcie skrzyde³ w parterze, gdzie Berserker nie
ma sobie równych. Doœæ
powiedzieæ, ¿e szczecinianin do tej pory wszystkie
zwyciêskie boje zakoñczy³
właśnie duszeniem bądź
dźwignią. Pikanterii temu
pojedynkowi dodaje równie¿ fakt, i¿ obaj zawodnicy czuj¹, ¿e wygrany mo¿e
byæ kolejnym pretendentem do pasa KSW w wadze
pó³ciê¿kiej.

TOMASZ ŻYRAFA NARKUN
WYGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 9
PODD
DECYZJA 0
D
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 0
PODD
DECYZJA 1
D

WZROST: 190 CM, WAGA: 92 KG
WIEK: 25 LAT
KLUB: BERSERKERS TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 1-1-0
REKORD MMA: 9-2-0
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EXTRAFIGHT (WAGA LEKKA, -70 KG): PATRYK GRUDNIEWSKI VS GRZEGORZ SZULAKOWSKI

D

PATRYK
TRYK GRUDNIEWSKI
WYGRANE
4 KO/TKO
0 PODDANIE
1 DECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
3 PODDANIE
1 DECYZJA

WZROST: 175 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 31 LAT
KLUB: FIGHTERS FACTORY

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 5-4-0

ruga z walk, które
maj¹ rozpêdziæ ca³¹
galê w gdañsko-sopockiej ERGO ARENIE
odbêdzie siê w kategorii lekkiej. Utalentowany
kickbokser i by³y zwyciêzca Amatorskiego Pucharu
KSW Patryk Grudniewski
zmierzy siê z efektownie
walcz¹cym
grapplerem
Grzegorzem
Szulakowskim. Obaj zawodnicy walczyli ju¿ ze sob¹ na lokalnej gali we Wroc³awiu w
2013 roku. Wtedy lepszy
okaza³ siê Szulakowski,
ale protest jego rywala
zg³asza³ s³uszne obiekcje

GRZEGORZ SZULI SZULA
SZULAKOWSKI

do pracy sêdziego ringowego w tym starciu. Klatka
KSW 31 pozwoli obu lekkim udowodniæ przewagê
nad swoim rywalem oraz
rozwiaæ niejasnoœci.

UTALENTOWANY
KICKBOKSER
ZMIERZY SIĘ Z
EFEKTOWNIE
WALCZĄCYM
GRAPPLEREM

WYGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 3
DECYZJA 1
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 0
DECYZJA 0

WZROST: 180 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 28 LATA
KLUB: SOLO TEAM NAMYSŁÓW /

ARRACHION MMA OLSZTYN
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 5-1-0

EXTRAFIGHT (WAGA CIĘŻKA, -120 KG): JĘDRZEJ MAĆKOWIAK VS MARCIN GUŁAŚ
JĘDRZEJ WALUJEW MAĆKOWIAK
WYGRANE
1 KO/TKO
2 PODDANIE
ANIE
0 DECYZJA
JA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
0 PODDANIE
ANIE
0 DECYZJA
JA

WZROST: 193 CM, WAGA: 117 KG
WIEK: 23 LATA
KLUB: ANKOS ZAPASY POZNAŃ

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 3-0-0

G

ala KSW 31 rozpocznie siê od ciê¿kiego
uderzenia.
Dwaj debiutanci spróbuj¹ wkroczyæ do Federacji
pewnym krokiem. Zawodnik Ankosu Zapasy Poznañ, Jêdrzej „Wa³ujew”
Maækowiak stoczy³ do tej
pory trzy walki i tylko raz
pozwoli³ rywali dotrwaæ do
drugiej rundy. Z kolei Marcin „Jagoda” Gu³aœ jest
niepokonany od dwóch lat,
a tu¿ przed podpisaniem
kontraktu z Federacj¹
KSW odprawi³ ciosami w
pierwszej minucie Kamila Walusia. Czy mierz¹cy
prawie dwa metry i wa¿¹-

MARCIN JAG
JAGODA GUŁAŚ

cy 118 kilogramów „Wa³ujew” poradzi sobie równie
szybko z reprezentantem
Piranha Grappling Team?
Jedno nie ulega w¹tpliwoœci. Podczas ogl¹dania tej
walki lepiej nie mrugaæ,
bo mo¿na bêdzie przeoczyæ
zakoñczenie.

GALA KSW
ROZPOCZNIE SIĘ
OD MOCNEGO
UDERZENIA

WYGRANE
KO/TKO 3
PODDANIE 2
DECYZJA 1
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 2
DECYZJA 1

WZROST: 107 CM, WAGA: 107 KG
WIEK: 31 LAT
KLUB: PIRANHA GRAPPLING TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 6-4-1

TO BĘDZIE NIEZWYKLE CIEKAWA WALKA
ROZMAWIAMY Z MICHAŁEM MATERLĄ
Kilka razy walczyłeś
w obronie mistrzowskiego pasa. Starcie z Tomaszem Drwalem to kolejny
taki pojedynek. Czy stawka takiej walki paraliżuje,
czy może jeszcze bardziej
Cię nakręca?
MM:- Zdecydowanie jeszcze bardziej mnie nakrêca. Tomek to niezwykle
utytu³owany
zawodnik,
prawdziwy
prekursor
tego sportu w Polsce. Od
wielu lat ludzie czekali na
nasze starcie i wreszcie
na KSW 31 przyjdzie nam
stan¹æ po przeciwnych
stronach klatki. Ju¿ nie
mogê siê doczekaæ pierwszego gongu.
Jesteś zadowolony z przebiegu przygotowań?

MM:- Jestem bardzo zadowolony. Od ostatniej
kontuzji w październiku
nie tylko ciê¿ko pracowa³em, ale równie¿ regenerowa³em mój organizm.
Jeszcze w grudniu by³em
w Tajlandii, później na
obozie kondycyjnym Zakopanem i po raz kolejny
w Stanach Zjednoczonych
w American Kickboxing
Academy. Sporo te¿ biegałem, pływałem i jeździ³em na rowerze, a ca³oœæ
przygotowañ spinali mój
dietetyk Kuba Mauricz
i trener od przygotowania
fizycznego Arek Kordus.
Czego spodziewasz się
po Drwalu? Będzie ostra
wycinka?
MM:- Na pewno ka¿dy

KAŻDY Z NAS
BĘDZIE CHCIAŁ
PRZEŁAMAĆ
DRUGIEGO,
NARZUCIĆ MU
SWÓJ STYL
WALK. NIKT
NA PEWNO
NIE BĘDZIE
KALKULOWAŁ,
DLATEGO TA
WALKA BĘDZIE
CIEKAWA.

z nas bêdzie chcia³ prze³amaæ drugiego, narzuciæ
mu swój styl walk. Nikt
na pewno nie bêdzie kalkulowa³, dlatego ta walka
bêdzie niezwykle ciekawa.
Po raz ostatni Polak był
Twoim przeciwnikiem
na gali KSW dziewięć lat
temu. Czy to ma jakieś
znaczenie?
MM:- Dla mnie osobiœcie
nie ma, ale dla fanów,
dla ca³ego œrodowiska
na pewno. Nigdy nie by³o
w polskim MMA starcia
dwóch tak utytu³owanych
Polaków. Myœlê, ¿e kibiców du¿o bardziej ekscytuj¹ takie starcia, ni¿
moje walki z zagranicznymi zawodnikami.

WYPOCZYNEK I BIZNES
DLA KAŻDEGO

H

otel

Oliwski

w

Gdań-

sku to doskonałe miejsce
dla osób poszukujących

komfortowego noclegu w dogodnej lokalizacji. Atutem obiektu jest
bardzo dobre położenie. Z jednej
strony możliwy jest szybki i łatwy dostęp do najważniejszych
punktów nadmorskiej aglomeracji,
a z drugiej mieści się w spokojnej
okolicy, w bezpośrednim sąsiedztwie słynnego Parku Oliwskiego.
W nowoczesnym budynku znajdują
się pokoje w wysokim standardzie,
bufet śniadaniowy oraz bogato zaopatrzone zaplecze konferencyjne.
Obiekt należy do tanich hoteli, biorąc pod uwagę stosunek ceny do
jakości oferowanych usług. Oferuje wyjątkowo korzystne warunki
finansowe,

niespotykane

niemal

w centrum Gdańska.
Skorzystanie z naszej oferty to
gwarancja pełnego zadowolenia,
bez względu czy wybiorą Państwo
nasz obiekt na wyjazd służbowy,
wypoczynek urlopowy, szkolenie
biznesowe.

HOTEL OLIWSKI
ul. Piastowska 1, 80-332 Gdańsk
tel. +48 58 761 66 66
e-mail: recepcja@oliwski.pl

www.HOTELOLIWSKI.pl
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DWANAŚCIE LAT W BOJU

PO RAZ PIERWSZY DO WALKI STANĄŁ
ANĄŁ NIEMAL DWANAŚCIE LAT
AT TE
A
TEMU.
MU.
U. OD TAMTEJ
TAMTEJ PORY STOCZYŁ DWADZIEŚCIA PIĘĆ ZAWODOWYCH
T
WODOWYCH ST
STA
STARĆ,
RĆ, ZDOBYŁ
TYTUŁ MISTRZA POLSKI W KAT.
T. -100 KG W 2003, WYGRAŁ TURNIEJ KSW WAGI ŚREDNIEJ W 2006 ORAZ
Z ZOST
ZOSTA
ZOSTAŁ
Ł MIĘDZYNARODOWYM MISTRZEM KSW W
TEJ SAMEJ WADZE W 2012 ROKU. JEST
EST T
TA
TAKŻE
KŻE UTYTUŁOWANYM ZAWODNIKIEM BRAZYLIJSKIEGO JIU-JITSU I ŚWIETNYM SHOWMANEM. MOWA OCZYWIWIĘKSZYCH GWIAZD FEDERACJI KSW, MICHALE „CIPAO” MA
MATERLI, KTÓRY – CHOĆ WIELOKROTNIE W
ALCZYŁ JUŻ Z WYMAGAJĄŚCIE O JEDNEJ Z NAJWIĘKSZYCH
WALCZYŁ
STA
NIE NAPRZECIW NAJTRUDNIEJSZEGO WYZWANIA W CAŁEJ KARIERZE.
CYMI RYWALAMII – W SOBOTNI WIECZÓR ST
STANIE

N

im
pojawi³
siê
w bia³ym ringu
Konfrontacji Sztuk
Walki, szczecinianin wyrobi³ sobie nazwisko walkami zarówno w Polsce,
jak i za granicami naszego
kraju. Po siedmiu zwyciêstwach – w tym szeœciu
przed czasem – Materla
uda³ siê do Brazylii i S³owenii. Gdy powróci³, zdecydowa³ siê na wziêcie udzia³u w turnieju wagi œredniej
na KSW 6. W pierwszej
walce stan¹³ naprzeciw
Everta Fyeeta, a nastêpnie Valdasa Poceviciusa.
Efektowne wygrane w tych
starciach pozwoli³y zawalczyć „Magikowi” w finale.
Tam szczecinianin spotka³
siê z inn¹ gwiazd¹ KSW –
Krzysztofem Ku³akiem. Zawodnicy przez ca³¹ walkê
nie przebierali w œrodkach
i nieustannie wymieniali
siê mocnymi uderzeniami.
Po jednej z akcji lekko zamroczony „Cipek” znalaz³
siê w naro¿niku i przyjmowa³ kolejne ciosy, kiedy
to „Model” pope³ni³ b³¹d.
Szczecinianin skutecznie
zapi¹³ gilotynê, próbowan¹
tego wieczoru wielokrotnie,
i odklepa³ Ku³aka. Materla
wygra³ tym samym turniej
KSW w wadze œredniej.
FIRMOWA GILOTYNA
Micha³ wystartowa³ równie¿ w kolejnym turnieju.
Do pierwszego pojedynku
z Janem Antosk¹ Berserker wychodzi³ przy g³oœnym aplauzie publicznoœci, która doceni³a w ten
sposób efektowny styl Polaka znany z poprzedniej
gali. S³owak sprawi³ wiêcej trudnoœci, ni¿ siê spodziewano, ale ostatecznie
to „Magic” wyszed³ z walki
zwyciêsko - podda³ przeciwnika swoją firmową
gilotyn¹ pod koniec drugiej odsłony. W półfinale
późniejszy mistrz KSW
spotka³ siê z zawodnikiem
z Brazylii – Antoniem Mendesem. Obaj zawodnicy zaprezentowali siê ze œwietnej strony i przez dwie
rundy nieustannie napie-

rali, obalali siê wzajemnie
oraz atakowali poddaniami. Zarówno Materla, jak
i Mendes kilka razy byli
w powa¿nych opa³ach, ale
to Brazylijczyk zdaniem
sêdziów zrobi³ wiêcej, by
wygraæ.
POWRÓT KONTUZJI
Po tej walce „Cipek” czeka³ a¿ dwa lata na kolejne starcie. Gdy udowodni³
w pojedynku z Bohumi³em
Lungrikiem, ¿e dalej jest
znakomitym
fighterem,
ponownie móg³ pojawiæ siê
na KSW. Niestety, okaza³o siê, ¿e stara kontuzja
kolana Micha³a jest na
tyle powa¿na, i¿ bêdzie
on musia³ poddaæ
siê operacji i d³ugotrwa³ej rekonwalescencji.

czem pasa mistrzowskiego w kategorii œredniej
– Krzysztofem Ku³akiem.
Ostatecznie do pojedynku nie dosz³o, poniewa¿ czêstochowianin
musia³ poddaæ siê
operacji krêgos³upa.
KSW znalaz³o na dziesiêæ dni przed gal¹ solidne zastêpstwo. Rywalem
zosta³ Gregory Babene.
Na 15. gali szczecinianin

udanie powróci³ do MMA,
dziêki poddaniu w drugiej
rundzie Francuza. Pojedynek by³ dynamiczny i obfitował w próby technik
koñcz¹cych. Po starciu zarówno Micha³ Materla, jak
i Krzysztof Ku³ak wyrazili
ponown¹ chêæ wspólnego
spotkania w ringu.
¯ycie jednak¿e zadecydowa³o inaczej i do walki
z „Magikiem” na kolejnym
wydarzeniu Federacji
wyszed³ James Zikiæ. Mia³

MOCNY POWRÓT
Materla
wróci³
do walki w marcu 2011 roku. Powrót zapowiada³ siê
œwietnie, bowiem
szczecinianin by³
anonsowany do
starcia na KSW
15, na którym
mia³
spotkaæ
siê z posiada-

EFEKTOWNE
KOPNIĘCIA,
KOLANA, SERIE
MOCNYCH
CIOSÓW,
ZWROTY AKCJI
I BÓJ MATERLI
Z KONTUZJĄ
KOLANA –
WSZYSTKO
TO DZIAŁO
SIĘ WCIĄGU
PIĘTNASTU
MINUT WALKI

to byæ eliminator do walki o pas.
Starcie nie zawiod³o fanów. Oprócz
tradycyjnych dla
Micha³a
obaleñ
i kontroli rywala
w parterze, szczecinianin
zaskoczy³ œwietn¹ prac¹ w stójce. Po
trzech rundach
zwyciê¿y³ Berserker.
POTRZEBNA
DOGRYWKA
Kolejne wyzwanie czeka³o ju¿ na
KSW
17:
Zemsta.
N i e s t e t y,
na „Cipka”
nie
czeka³
„Model” i jego

pas, a Matt Horwich. Czêstochowianin nie zd¹¿y³
jeszcze dojœæ do formy po
operacji krêgos³upa, dlatego KSW zdecydowa³o siê
wystawiæ amerykañskiego
weterana i ekscentryka.
„Suave” postawi³ bardzo
mocne warunki i odda³
zwyciêstwo dopiero po
dogrywce.
Amerykanin
zaskoczy³ si³¹ i umiejêtnoœciami
grapplerskimi.
Wszyscy wiedzieli, ¿e Horwich jest dobry w tej p³aszczyźnie, lecz chyba nikt nie
przypuszcza³, i¿ jako pierwszy wygra rundê z Materl¹
w³aœnie dziêki przewadze na ziemi. Po
dziesiêciu minutach
potrzeba by³a zatem
dogrywka, w której
Polak bez problemu
przekona³ do siebie
sêdziów.
LEGENDARNA TRYLOGIA
Na gali KSW
19
dosz³o
w
koñcu
do
upragnionej
przez „Cipka” walki
o pas wagi
œredniej,
który
zosta³ zwakowany
przez
Krzysztofa Ku³aka. Przeciwnikiem szczecinianina
zosta³ w zamian Jay Silva
– zawodnik, z którym Berserker stoczy w przysz³oœci
jeszcze dwa starcia. Pojedynek, który rozpocz¹³
legendarn¹ trylogiê polskiego MMA, by³ przedsmakiem
późniejszych
emocji. Efektowne kopniêcia, kolana, serie mocnych
ciosów, zwroty akcji i bój
Materli z kontuzj¹ kolana –
wszystko to dzia³o siê wci¹gu piêtnastu minut walki
pomiêdzy Jayem Silv¹ a Micha³em Materl¹ 12 maja
2012 roku. Ka¿dy sêdzia
punktowa³ tê walkê inaczej
(29-29, 30-28 oraz 29-28),
lecz nikt nie da³ zwyciêstwa
Amerykaninowi.
kontynuacja, s.12
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DWANAŚCIE LAT W BOJU
KONTYNUACJA ZE STRONY 10

Tym
samym
„Magic”
wreszcie zdoby³ wymarzony pas, ale wa¿niejsze by³o
chyba uznanie kibiców,
które szczecinianin zdoby³
tamtego wieczoru. Walka
wieczoru, „Walka Roku
2012”, jeden z najlepszych
pojedynków
w
historii
polskiego MMA, a przede
wszystkim – heroiczny bój
Micha³a z samym sob¹ –
oto jak zapamiêtali tê walkê widzowie.
OBRONA TYTUŁU
W
pierwszym
starciu
w obronie zdobytego tytu³u Materla spotka³ siê
z Rodneyem Wallece’em.
Podczas KSW 21 w grudniu 2012 oku znów popisa³
siê efektownoœci¹, jednak
tym razem fani nie musieli ogl¹daæ trzyrundowej
batalii, a za to otrzymali
przepiêkny nokaut w 21.
sekundzie pojedynku.
WALKA DO OSTATNICH
SEKUND
Jednak ju¿ w nastêpnym
wystêpie Materla powróci³
do stylu z pierwszej walki
z Silv¹. Dwudziesta trzecia edycja Konfrontacji
przynios³a kolejne niezapomniane stracie szczecinianina. D³ugonogi i d³ugorêki Kendall spowodowa³
na twarzy „Magika” liczne
rozciêcia i siniaki, lecz
to Berserker trafiał mocniej. Niemniej, po trzech
rundach sêdziowie nie potrafili wskazać zwycięzcy
i konieczna by³a dogrywka.
W dodatkowym czasie „Cipao” obali³ i kontrolowa³ pozycjê z góry, jednak Grove
aktywnie pracowa³ m³otkami. W ostatnich trzydziestu
sekundach Micha³ zaatakowa³ – pokazuj¹c po raz
kolejny niezwyk³e serce do
walki – ground and pound
i zapewni³ sobie zwyciêstwo
na kartach sêdziowskich
oraz drug¹ obronê pasa mistrzowskiego.
NIESPODZIEWANA KONTRA
Kolejny
pojedynek
to
drugie spotkanie Materli z Jayem Silv¹. Pierwsza
runda walki z KSW 24:
Clash of the Giants nie zapowiada³o tego, co mia³o
wydarzyć się chwilę później. „Magic” niemal piêæ
minut spêdzi³ za plecami

rywala, gdzie szuka³ duszenia. Amerykanin przetrwa³ jednak i na pocz¹tku
nastêpnej ods³ony serca
wszystkich fanów polskiego MMA zamar³y, a razem
z nimi ³ódzka Atlas Arena.
Podopieczny Piotra Bagiñskiego chcia³ ponownie
sprowadziæ walkê do parteru, jednak nadzia³ siê na
kopniêcie Silvy, który od
razu potem odwróci³ próbê
obalenia, wepchn¹³ Polaka
w naro¿nik i seri¹ trzech
prawych wy³¹czy³ œwiat³o
„Cipkowi”.
SILVA VS MATERLA PORAZ
TRZECI
Po tym nokaucie pewne
by³o, i¿ musi dojœæ do trzeciej konfrontacji pomiêdzy
Silv¹ a Materl¹. Zawodnicy spotkali siê ju¿ podczas
KSW 26 i ponownie zaprezentowali
niezapomniane
widowisko. Kiedy w pierwszej rundzie Micha³ pad³
na ziemiê po ataku Amerykanina, wszyscy kibice
zamarli. Berserker pokaza³ jednak po raz kolejny
to, z czego znany jest najbardziej – serce do walki.
Szybko doszed³ do siebie
i zanurkowa³ po obalenie,
a nastêpnie przeszed³ do
próby duszenia trójk¹tnego.
Rywal z zagranicy przetrwa³
atak, ale nie uchroni³o go
to przed pora¿k¹ w ca³ej
walce. Z ka¿d¹ kolejn¹ minut¹ pojedynek stawa³ siê
coraz bardziej jednostronny
i podopieczny Piotra Bagiñskiego a¿ do ostatniego gongu nie pozwoli³ sobie na ¿aden b³¹d. Po raz kolejny po
wspania³ym boju rêka Materli powêdrowa³a w górê.

NA KSW 31 DOJDZIE DO JEDNEJ
Z NAJCIEKAWSZYCH WALK NIE
TYLKO
W HISTORII
FEDERACJI KSW,
ALE I W DZIEJACH
CAŁEGO
POLSKIEGO MMA

Ponownie równie¿ kibice
docenili swojego ulubieñca
i przyznali mu nagrodê za
„Walkê Roku Publicznoœci”
w 2014 roku.
BRAZYLIJCZYK TESTUJE
PARTER MATERLI
Po wyjaœnieniu sprawy
z Jayem Silv¹, Materla otrzyma³ szansê walki
dla w³asnej publicznoœci,
poniewa¿ Federacja KSW
postanowi³a po raz pierwszy udaæ siê do Szczecina,
gdzie w październiku 2014
roku odby³a siê 28. gala
organizacji oznaczona podtytu³em „Fighters’ Den”.
Naprzeciw mistrza stan¹³
Jorge Luis Bezerra. Znany
ze œwietnych umiejêtnoœci
parterowych Brazylijczyk
mia³ sprawdziæ Berserkera w jego najmocniejszej
płaszczyźnie. Po pięciu minutach walki grapplerskiej
podopieczny Piotra Bagiñskiego udowodni³, ¿e nie
jest gorszym parterowcem
od rywala, a ponadto jest
zdecydowanie lepszym zawodnikiem MMA. Po up³ywie nieca³ych dwóch minut
drugiej ods³ony „Magic” zasypa³ przeciwnika ciosami
i zwyciê¿y³ przez nokaut.
MISTRZ KONTRA MISTRZ
Na KSW 31 dojdzie do jednej z najciekawszych walk
nie tylko w historii Federacji KSW, ale i w dziejach
ca³ego polskiego MMA.
Micha³ Materla przywita
w okr¹g³ej klatce Federacji
legendê sportu – Tomasza
Drwala. Znany z potê¿nego ground and pound oraz
nieustêpliwoœci
„Goryl”
wielokrotnie pokaza³ jak
niebezpieczny jest w ka¿dej płaszczyźnie walki. Bez
w¹tpienia
szczecinianin
stanie przed najtrudniejszym wyzwaniem w dwunastoletniej karierze.
Czy ponownie serce do
walki Berserkera pozwoli
mu wygraæ ze stawianym
w roli faworyta przeciwnikiem? Odpowiedź na to pytanie wszyscy poznaj¹ 23
maja w Ergo Arenie. Jedno jest pewne: niezale¿nie
od tego, jak zakoñczy siê
starcie, na pewno zapadnie w pamiêæ wszystkich
fanów mieszanych sztuk
walki.
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TAK BYŁO: KSW 30 GENESIS

PIERWSZA W HISTORII FEDERACJI KSW GALA W POZNANIU OKAZAŁA SIĘ WIELKIM SUKCESEM. W WYPEŁNIONEJ PO BRZEGI ARENIE WIDZOWIE MIELI
OKAZJĘ ZOBACZYĆ SWOICH ULUBIEŃCÓW W OŚMIU ZACIĘTYCH I EFEKTOWNYCH POJEDYNKACH. PODCZAS KSW 30: GENESIS FANI BYLI ŚWIADKAMI ZARÓWNO ŚWIATOWEJ KLASY SKOŃCZEŃ, JAK I TRZYRUNDOWYCH BATALII.

W

ieczór rozpocz¹³
siê od niezwykle
wyrównanego
starcia w kategorii lekkiej.
Szczeciñski Berserker, Kamil Gniadek star³ siê z e³czaninem, Mateuszem Zawadzkim. W ka¿dej rundzie
obaj zawodnicy pokazali,
co potrafią w każdej płaszczyźnie. Gniadek przeważał
na ziemi, z kolei „Barni” by³
skuteczniejszy w stójce. Po
piêtnastu minutach sêdziowie nie wskazali na ¿adnego z fighterów i orzekli remis.
RAJEWSKI
VS KOWALEWICZ
W drugim pojedynku po
raz pierwszy tego wieczoru
kibice mieli okazjê zobaczyæ
dobrze znanego im zawodnika. Do okr¹g³ej klatki
KSW wszed³ bowiem reprezentant poznañskiego Ankosu, £ukasz Rajewski, aby
zmierzyæ siê z Jakubem
Kowalewiczem. Ku uciesze zgromadzonych w hali,
„Raju” rozpocz¹³ walkê
o celnych i mocnych ciosów
w stójce. Gdy wydawa³o siê,
¿e pojedynek bêdzie toczony pod dyktando 25-latka,
Kowalewicz niezwykle efektownym rzutem przeniós³
starcie na ziemiê, a tam
b³yskawicznie zapi¹³ duszenie zza pleców, którym uciszy³ widowniê.
WŁODAREK VS BAJOR
Po tym boju przyszed³ czas
na wagê ciê¿k¹. Zarówno
Micha³ W³odarek, jak i Szymon Bajor zdawali sobie
sprawê ze wzajemnej si³y
i nie chcieli daæ rywalowi okazji do mocniejszych
uderzeñ. W wyniku takiej
taktyki wiêkszoœæ walki
toczy³a siê w wyniszczaj¹cym klinczu. W ka¿dej rundzie zdarza³y siê ostrzejsze
wymiany, ale ostatecznie
sêdziowie zdecydowali, ¿e
to uwielbiany w Poznaniu
„Komar” zrobi³ wiêcej, by
wygraæ.
ERBST VS AZHIEV
Czwarty pojedynek wieczoru przyniós³ jeden z najbardziej
elektryzuj¹cych
i zaskakuj¹cych wystêpów
w
historii
Konfrontacji

Sztuk Walki. Skazywany na
po¿arcie Kleber Koike Erbst
wszed³ do klatki i z ka¿d¹
sekund¹ zaskakiwa³ coraz
bardziej zarówno swojego
rywala, Anzora Azhieva, jak
i wszystkich ogl¹daj¹cych.
Japoñczyk najpierw rzuci³
o ziemiê znanym ze œwietnych zapasów Czeczenem,
nastêpnie zrani³ go potê¿nym uderzeniem w stójce,
a na koñcu zapi¹³ duszenie
trójk¹tne nogami niczym
czarny pas brazylijskiego
jiu-jitsu, który pokazuje
technikê nowemu adeptowi. Mimo ¿e Erbst nie by³
faworytem publicznoœci, ta
okaza³a mu nale¿yty szacunek za spektakularny popis
umiejêtnoœci.
GAMROT
VS CAVALHEIRO
W kolejnym pojedynku Mateusz Gamrot pokaza³, dlaczego jest przez wielu uwa¿any za najwiêkszy talent
w Europie. M³ody zawodnik
Ankosu Zapasy Poznañ
mia³ co prawda trochê problemów z nieprzewidywalnym Rodrigo Cavalheiro,
ale ju¿ w pierwszej rundzie
powa¿nie zrani³ rywala.
Tylko gong uchroni³ Brazylijczyka przed pora¿k¹.
Dziêki przerwie 32-latek
z Kurytyby doszed³ do siebie i w kolejnych ods³onach
odgryza³ siê poznaniakowi
k¹œliwymi ciosami oraz kolanami, gdy „Gamer” szuka³ sprowadzeñ. Podopieczny Andrzeja Koœcielskiego
d¹¿y³ jednak nieustannie
do skoñczenia przeciwnika
i wci¹¿ naciera³. Na szeœæ
sekund
przed
koñcem
walki Gamrot zaatakowa³
niezliczon¹ liczb¹ ciosów
z dosiadu i sêdzia musia³
wkroczyæ, aby uchroniæ
Brazylijczyka przed kolejnymi obra¿eniami.
KOWALKIEWICZ
VS FARIA
Jak się okazało chwilę później, pojedynek Gamrota
z Cavalheiro by³o przedsmakiem do walki, która
zosta³a uznana nie tylko
za najlepsz¹ tego wieczoru, ale wielu obserwatorów
okrzyknê³o j¹ tak¿e jedn¹
z najlepszych w historii ko-

biecego MMA. Pochodz¹ca
z Brazylii Kalindra Faria
pokazała, że jej groźne miny
z wa¿enia nie by³y tylko gr¹
pod publiczkê i napsu³a jedynej mistrzyni KSW, Karolinie Kowalkiewicz, sporo
krwi. Ju¿ pod koniec pierwszej rundy zawodniczka
z zagranicy zdoby³a plecy
Polki i przez kilkadziesi¹t
sekund stara³a siê zapi¹æ
skuteczn¹ technikê na jej
szyi. £odzianka wyrwa³a
siê jednak z uœcisku i przez
kolejne rundy udowodni³a,
¿e to ona zas³uguje na zwyciêstwo. Po trzech rundach
toczonych w bardzo szybkim tempie, w których obie
panie zasypywa³y siê niezliczon¹ liczb¹ ciosów i ¿adna
z nich nie pozwoli³a odpocz¹æ rywalce choæby na sekundê, sêdziowie wskazali
niejednog³oœnie na Kowalkiewicz.
SAIDOV VS MOKSA
W przedostatnim starciu
gali wracaj¹cy po stracie
pasa Aslambek Saidow
w mistrzowskim stylu zdominowa³ Rafa³a Moksa.
Berserker ze Szczecina
tylko w pierwszej rundzie
potrafił nawiązać walkę
z silnym i œwietnie przygotowanym taktycznie olsztynianinem. Po kilku nieudanych próbach dźwigni
na nogê, „As³an” przej¹³
kontrolê nad biegiem wydarzeñ. Ju¿ pod koniec
pierwszej ods³ony Saidow
uszkodzi³ ponadto nos rywala jednym z ciosów. Od
tego momentu podopieczny
Piotra Bagiñskiego walczy³
nie tylko z przeciwnikiem,
ale tak¿e z krwi¹, która
uniemo¿liwia³a mu oddy-

NA SZEŚĆ
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chanie. Zawodnik Arrachionu pokaza³ w kolejnych
rundach, ¿e mimo utraty
tytu³u, dalej zachowuje siê
jak mistrz. Mimo i¿ móg³
wielokrotnie doskoczyæ do
Berserkera, który cofa³ siê
w celu oczyszczenia nosa,
Aslambek czeka³ spokojnie na rywala i atakowa³
go dopiero wtedy, gdy ten
ponownie unosi³ rêkawice.
Honorowe zachowanie podopiecznego Paw³a Derlacza
i Szymona Boñkowskiego
nie przeszkodzi³o mu w wygranej na kartach punktowych u wszystkich sêdziów.
WALKA WIECZORU:
MAŃKOWSKI VS BAHARI
Zwieñczeniem
wieczoru
historycznej,
trzydziestej
gali KSW by³o starcie w kategorii pó³œredniej pomiêdzy mistrzem, Borysem
Mañkowskim, a Norwegiem Mohsenem Baharim. Zawodnik z zagranicy
sprawi³ ulubieñcowi poznañskiej publiki spore
trudnoœci, szczególnie pod
koniec pojedynku. Przez
pierwsz¹ czêœæ walki „Diabe³ Tasmañski” raz za razem rzuca³ przeciwnikiem
o ziemiê i kontrolowa³ go
w tej płaszczyźnie. Jednak
wraz z up³ywem czasu Ankosiak traci³ coraz wiêcej
si³, a Bahari nie przestawa³a napieraæ. W ostatniej
ods³onie ca³a publicznoœæ
zgromadzona w Arenie dopingowa³a swojego mistrza
z nadziej¹, i¿ ten dotrwa
do ostatniego gongu i zwyciê¿y, dziêki przewadze
w poprzednich ods³onach.
Mañkowski pokaza³ ogromne serce do walki i przewalczy³ ostatnie minuty niemal
bez tlenu. Czêsto powtarza siê, ¿e mistrza poznaje
siê po tym, jak radzi sobie
w pojedynkach, w których
by³ w tarapatach. „Diabe³
Tasmañski” podczas KSW
30 pokaza³ wszystkim, ¿e
jest prawdziwym mistrzem
i nawet gdy nie bêdzie mia³
ju¿ si³y, to i tak nigdy nie
zabraknie mu charakteru
czempiona. Po ostatnim
gongu sêdziowie wskazali
na Mañkowskiego, a publika na stoj¹co oklaskiwa³a
lokalnego bohatera.

