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GALA KSW 32
31 października 2015R.
The SSE Arena, Wembley
www.kswmma.com

SĄ ŁOKCIE, FAJNIE. BĘDZIE MOŻLIWOŚĆ
UDERZENIA ŁOKCIEM, TO BĘDĘ
TO WYKORZYSTYWAĆ.
MARCIN RÓŻALSKI

POZA GRANICAMI POLSKI

NAJWIĘKSZA ORGANIZACJA MMA W EUROPIE – FEDERACJA KSW JUŻ 31 PAŹDZIERNIKA ZORGANIZUJE SWOJE PIERWSZE WYDARZENIE POZA GRANICAMI
POLSKI.

W

walce
wieczoru gali KSW 32:
Road
to
Wembley, 31 października
w hali SSE Arena, Wembley w Londynie kroczący od zwycięstwa do
zwycięstwa Mariusz Pudzianowski skrzyżuje rękawice z Australijczykiem
Peterem Grahamem.

latach „Pudzian” zwyciężał
kolejno Seana McCorkle’a,
Oliego Thompsona, Pawła
Nastulę i ostatnio na KSW
31 Brazylijczyka Rollesa
Gracie. Znokautowanie eksperta od jiu jitsu w maju zajęło mu jedynie 27 sekund.
„Peter Graham to kolejny
krok przybliżający mnie do
walki o pas wagi ciężkiej
KSW, który teraz należy
do Karola Bedorfa. Australijczyk to twardy gość
z dużym doświadczeniem,
ale w Londynie chciałbym
pokazać, że poradzę sobie
z nim sprawniej niż ostat-

PUDZIANOWSKI VS GRAHAM
W pojedynku ze znakomitym kickbokserem Pudzianowski spróbuje przedłużyć
swoją passę zwycięstw do
pięciu kolejnych wygranych
w KSW. W ostatnich dwóch

nio zrobił to Karol.” – zapowiada
Pudzianowski.
„Zapraszam
wszystkich
polskich i brytyjskich fanów na KSW: Road to Wembley, będzie się działo!”
Graham pojawi się w klatce KSW już po raz trzeci.
W ubiegłym roku „Wódz”
pokonał przez TKO w drugiej rundzie Marcina Różalskiego, a na niedawnej
gali KSW 31 musiał uznać
wyższość wspomnianego
Bedorfa, chociaż niewiele brakowało pokonałby
mistrza po serii ciosów
w trzeciej odsłonie.

MAŃKOWSKI BĘDZIE
BRONIŁ PASA
Oprócz tego w stolicy Wielkiej Brytanii Borys Mańkowski stanie do swojej drugiej obrony mistrzowskiego
pasa w wadze półśredniej
przeciwko Jessemu Taylorowi, a powracający do walk
Marcin Różalski skrzyżuje
rękawice z londyńczykiem
Jamesem
McSweeneyem
W Londynie wystąpi też
niepokonany lekki Mateusz Gamrot, który położy
na szali swój perfekcyjny
rekord w starciu z również
niepokonanym Marifem Piraevem.

NIEZBĘDNE VADEMECUM DOTYCZĄCE TRANSMISJI PAY - PER - VIEW
CYFROWY POLSAT
Zamów dostęp do KSW 32 w usłudze
Pay-Per-View i oglądaj na żywo na kanale 222 w jakości HD lub na kanale
223!

KSWTV
Wyjątkowa platforma Internetowa KSW
TV zapewnia widzom nie tylko możliwość oglądania wszystkich pojedynków, ale również dostęp do kulisów
gali, szatni zawodników i garderoby
KSW girls. Subskrybenci mogą nie
tylko zmieniać jakość transmisji, ale
również wybierać język komentarza.
KSW TV pozwala również na przewijanie gali w trakcie jej trwania oraz
oglądanie walk jeszcze przez następne
72 godziny.

IPLA
KSW 32 będzie dostępne na
ksw.ipla.tv, w aplikacji dla PC, LG
SmartTV (serie 2011-15), Samsung SmartTV (2012-15), Panasonic
SmartTV (serie 2014-15) Android, iOS,
Windows Phone, Netia Player.

UPC
W UPC transmisja z Gali odbędzie się
na kanale 91. Posiadacze dekoderów
Mediabox mogą zamówić dostęp poprzez aplikację znajdującą się na kanale 90. Posiadacze dekoderów Horizon,
Kaon i Mediamodułu CI+ mogą zamówić dostęp telefonicznie pod nr 32 49 49
560 lub online na upc.pl/ksw32

dzwoń na 601 601 601 lub wejdź na
vectra.pl

VECTRA
W Vectrze walka dostępna na kanałach
255 (SD) i 258 (HD), aby zamówić za-

TOYA
W TOYA, walka dostępna na kanale 470
- wersja HD, 471 - wersja SD. Sposoby

MULTIMEDIA POLSKA
W Multimedia Polska walka dostępna
jest na kanale 10. Aby zamówić włącz
kanał 10 na dekoderze telewizji cyfrowej lub wejdź na ebok.multimedia.pl
albo zadzwoń 345 345 345

zamawiania: - przy użyciu pilota odbiornika 3G - elektroniczne BOA (eboa.
toya.net.pl) - przez infolinie 42 6333 888
- w lokalnym Biurze Obsługi Abonenta

USŁUGA DOSTĘPNA
PONADTO JEST W SIECIACH
ASTA-NET S.A., BART-SAT, CITY-SAT, E-CHO, Echostar, Inea, JMDI,
PETRUS, STANSAT, SUPERMEDIA,
Telewizja Kablowa Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, TV-SAT 364,
TVK Tomków.

ŁOKCIE OD GALI KSW 32: ROAD TO WEMBLEY
PIERWSZA HISTORYCZNA GALA KSW POZA GRANICAMI POLSKI BĘDZIE WYJĄTKOWA JESZCZE Z JEDNEGO POWODU. PO RAZ PIERWSZY W HISTORII
ZASADY WALKI FEDERACJI KSW POZWOLĄ ZAWODNIKOM NA UDERZENIA ŁOKCIAMI

Z

awodnicy będą mogli korzystać z tej
niezwykle
efektownej techniki zarówno
w stójce, jak i w parterze.

niejszą ofensywę w każdej
płaszczyźnie, ale ułatwi im
przygotowania,
podczas
których sparują przecież
z kolegami walczącymi dla
różnych organizacji.

Uderzenia łokciami są
już standardem na całym
świecie, a wprowadzenie
ich w KSW nie tylko pozwoli zawodnikom na skutecz-

CO SIĘ ZMIENI
- Walki będą bardziej widowiskowe i atrakcyjne
dla widzów. Łokcie w par-

MIEJSCE

WEMBLEY

TRANSMISJA PPV W INTERNECIE
NA KSWTV.COM ORAZ IPLA.TV
START OD GODZ.

19.00

WALKI BĘDĄ
BARDZIEJ
WIDOWISKOWE
I ATRAKCYJNE
DLA WIDZÓW

TERMIN

REDAKCJA / FOTO: FEDERACJA KSW,
DTP: LESZEK WALIGÓRA / PRESSPEKT

31.10 (SOBOTA)

TRANSMISJA PPV W INTERNECIE
CYFROWY POLSAT, UPC, INNE PLATFORMY CYFROWE
START OD GODZ.

19.00

terze czy w klinczu spowodują, że zawodnicy będą
się mniej do siebie kleić,
a broniący się zawodnik
będzie musiał być znacznie bardziej aktywny. Podobnie w stójce, zawodnicy
dostaną nowy bardzo skuteczny oręż do walki - wyjaśnia sędzia główny KSW
Tomasz Bronder.
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WYDANO NA ZLECENIE

W Y D A W N I C T W O

DZIAŁ HANDLOWY
TOMASZ KOKOSZKA, TEL. 536-999-459
DZIAŁ GRAFICZNY
LESZEK WALIGÓRA, TEL. 530-57-97-57
DZIAŁ DYSTRYBUCJI
KLAUDIUSZ ŚWIERKOT, TEL. 536-999-465

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

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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GALA KSW 32
31 października 2015R.
The SSE Arena, Wembley
www.kswmma.com

ZA KAŻDYM RAZEM KAŻDY CHCE PRZYJECHAĆ PO MÓJ PAS.
A JA ZA KAŻDYM RAZEM - JAK NA RAZIE - GO NIE ODDAJĘ.
I TAK BĘDZIE TYM RAZEM.
BORYS MAŃKOWSKI

BORYSA MAŃKOWSKIEGO
DROGA DO WEMBLEY

GDY W 2012 ROKU, PO PRAWIE DWÓCH LATACH OD SWOJEGO PIERWSZEGO, NIEUDANEGO, WYSTĘPU NA KSW BORYS MAŃKOWSKI POWRÓCIŁ
DO ORGANIZACJI, WIADOMO BYŁO, ŻE WAGA PÓŁŚREDNIA NABIERZE RUMIEŃCÓW

N

ikt nie spodziewał się jednak, że
„Diabeł Tasmański”
jeszcze w tym samy roku
stanie przed szansą zdobycia mistrzowskiego pasa.

WYGRAĆ Z NIEPOKONANYM
Podczas KSW 19 poznański zapaśnik wykorzystał
drugą szansę w ringu
KSW i stoczył świetny bój,
wygrywając z niepokonanym dotąd Marcinem Naruszczką. - Zakochałem
się w stójce – powiedział
po walce słynący ze swoich
zapasów
Mańkowskiego
i od tego czasu, z każdym
kolejnym starciem, widać
było, że walka w tej płaszczyźnie jest czymś, co
„Diabeł Tasmański” faktycznie bardzo polubił.
NAJLEPSZE STARCIE
Zwycięstwo
Mańkowskiego
nad
Naruszczką otworzyło KSW drogę do jednego
na najlepszych
starć, nie tylko
w historii organizacji, ale również
w historii polskiego
MMA. Podczas KSW 20
poznaniak stanął w ringu
naprzeciwko swojego bardzo dobrego kolegi, Rafała

Moksa. I choć zawodnicy
wcześniej starali się uniknąć bratobójczego boju,
w ringu dali prawdziwy
popis umiejętności, serca
i sportowego ducha. Po
piętnastominutowym pojedynku zwycięzcą ogłoszono Mańkowskiego. Starcie
zaś została nominowana
do prestiżowej nagrody
"Heraklesów", w kategorii
walka roku.
PAS NA WYCIĄNIĘCIE RĘKI
Pokonanie Moksa, było
dla Mańkowskiego ostatnim krokiem przed walką o pas mistrza KSW.
W grudniu 2012 roku
podczas KSW 21,
Borys starł się z ówczesnym mistrzem,
Aslambekiem
Saidovem.
Niestety
końcówka
bardzo
intensywnego roku
okazała się dla poznaniaka
niezbyt
udana - Mańkowski
przegrał z Saidovem
w drugiej rundzie, po
bardzo groźnej kontuzji nogi.

ZASIADAJĄC
NA TRONIE
SWOJEJ
KATEGORII
WAGOWEJ,
MAŃKOWSKI,
STAŁ SIĘ
JEDNOCZEŚNIE
NAJMŁODSZYM
MISTRZEM
W HISTORII
ORGANIZACJI

MISTRZ JEST JEDEN
Porażka
zabolała,
ale kilka miesięcy później Mańkowski powrócił
silniejszy, lepszy i jeszcze

bardziej
zdeterminowany. Podczas KSW 24, Ben
Lagman został dosłownie
zmieciony z ringu ciosami
„Diabła
Tasmańskiego”,
a rok później podczas historycznej gali KSW 27,
już w klatce, Saidov starł
się ponownie z Mańkowskim, by ostatecznie wyjaśnić sprawę panowania
na szczycie kategorii półśredniej. Tym razem poznaniak nie dał żadnych
szans swojemu rywalowi
i już w drugiej rundzie
zmusił mistrza do poddania. Zasiadając na tronie
swojej kategorii wagowej,
Mańkowski, stał się jednocześnie
najmłodszym
mistrzem w historii organizacji.
KTO POKONA
"DIABŁA TASMAŃSKIEGO"?
Dwudziestosześcioletni
dziś Borys Mańkowski,
nadal dzierży na swych
biodrach pas mistrzowski, a bronić go będzie
31 października, podczas
pierwszej, historycznej gali
KSW w Londynie. Czy bardzo doświadczony Jesse
Taylor, będzie w stanie zatrzymać „Diabła Tasmańskiego”? Przekonamy się
niebawem, podczas KSW
32 Road to Wembley.

PRZYGOTOWANIA ZAWODNIKÓW DO GALI
DO GALI KSW 32 POZOSTAŁY GODZINY. PRZYJRZELIŚMY SIĘ OSTATNIM PRZYGOTOWANIOM ZAWODNIKÓW
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GALA KSW 32
31 października 2015R.
The SSE Arena, Wembley
www.kswmma.com

NIE JADĘ DO LONDYNU PO TO,
BY ROBIĆ SOBIE ŻARTY. PRZYJEŻDŻAM,
BY ZBIĆ CIĘ NA KWAŚNE JABŁKO, MARIUSZ.
PETER GRAHAM

POJEDYNKI GALI KSW 32

vs
vs
vs

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

EXTRAFIGHT: MARIUSZ PUDZIANOWSKI VS PETER GRAHAM
MARIUSZ DOMINATOR PUDZIANOWSKI
WYGRANE
2 KO/TKO
3 PODDANIE
4 DECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
3 PODDANIE
0 DECYZJA

WZROST: 186 CM, WAGA: 129 KG
WIEK: 38 LAT
KLUB: PUDZIAN TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 9-2-0
REKORD MMA: 9-3-0

W

walce
wieczoru
londyńskiej gali
KSW międzynarodowa gwiazda wagi ciężkiej, Mariusz Pudzianowski
stanie do walki z Peterem
Grahamem. To bez wątpienia najlepszy uderzacz,
z jakim do tej pory mierzył
się „Pudzian”. Podopieczny Piotra Jeleniewskiego
w ostatnim starciu posłał
na deski w 27. sekundzie
walki Rollesa Gracie, przedstawiciela legendarnej brazylijskiej rodziny, i wprawił
w zachwyt cały świat MMA.
Na tej samej gali „The Chief”
przewalczył pełne trzy rundy z mistrzem wagi ciężkiej
Karolem Bedorrfem i był
niezwykle bliski skończe-

PETER THE CHIEF GRAHAM

nia czempiona w pojedynku
z KSW 31. Pudzianowski
po raz kolejny podwyższa
poprzeczkę i udowadnia, że
nie boi się żadnego wyzwania.

„PUDZIAN”
W OSTATNIM
STARCIU
POSŁAŁ
NA DESKI
W 27. SEKUNDZIE
WALKI ROLLESA
GRACIE

WYGRANE
KO/TKO 9
PODDANIE 0
DECYZJA 1
PRZEGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 7
DECYZJA 2

WZROST: 187 CM, WAGA: 112 KG
WIEK: 40 LATA
KLUB: IMC AUSTRALIA

KRAJ: AUSTRALIA
REKORD KSW: 1-1-0
REKORD MMA: 10-9-0

OBRONA PASA (-77 KG): BORYS MAŃKOWSKI VS JESSE TAYLOR

J

BORYS MAŃKOWSKI
WYGRANE
3 KO/TKO
6 PODDANIE
8 DECYZJA
PRZEGRANE
2 KO/TKO
3 PODDANIE
0 DECYZJA

WZROST: 170 CM, WAGA: 77 KG
WIEK: 26 LAT
KLUB: ANKOS ZAPASY POZNAŃ

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 6-2-0
REKORD MMA: 17-5-1

esse Taylor w ostatniej chwili zapewnił
sobie możliwość walki o pas z mistrzem KSW
w wadze półśredniej, Borysem Mańkowskim. Amerykanin w błyskotliwym
stylu poddał Michaiła Tsareva, wcześniejszego kandydata na pretendenta,
i wskoczył w jego miejsce.
„JT Money” sam poprosił Federację KSW o walkę z czempionem, bo jest
przekonany, że wygra to
starcie. „Diabeł Tasmański” z Poznania po raz kolejny zmierzy się z przeciwnikiem, który zmienił
się w ostatnich tygodniach
przed galą. Mańkowski
w tych bojach udowodnił,

JESSE JT MONEY TAYLOR

że jest uniwersalnym zawodnikiem i potrafi błyskawicznie zmienić taktykę pod nowego oponenta.
Mistrz KSW stanie do drugiej obrony pasa, ale jeszcze nigdy nie walczył z tak
doświadczonym rywalem.
31-latek z Kalifornii skończył 21 pojedynków przed
czasem. Czy znajdzie sposób na reprezentanta Ankosu MMA?

MAŃKOWSKI
POTRAFI BŁYSKAWICZNIE ZMIENIĆ
TAKTYKĘ

WYGRANE
KO/TKO 5
PODDANIE 16
DECYZJA 8
PRZEGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 11
DECYZJA 1

WZROST: 185 CM, WAGA: 84 KG
WIEK: 32 LAT
KLUB: THE ARENA

KRAJ: USA
REKORD KSW: 0-1-0
REKORD MMA: 29-12-0

EXTRAFIGHT (-120KG): MARCIN RÓŻALSKI VS JAMES MCSWEENEY

P

MARCIN RÓŻAL RÓŻALSKI
WYGRANE
3 KO/TKO
1 PODDANIE
1 DECYZJA
PRZEGRANE
1 KO/TKO
1 PODDANIE
1 DECYZJA

WZROST: 188 CM, WAGA: 103 KG
WIEK: 37 LAT
KLUB: CSW PŁOCK

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 5-2-0
REKORD MMA: 5-3-0

łocki Barbarzyńca”
powraca!
Marcin
Różalski po krótkim
odpoczynku od mieszanych sztuk walki zdecydował się znów wejść do
okrągłej klatki KSW. Rywalem „Różala” będzie rodowity londyńczyk, James
McSweeney. „Młot Kowalski” znany jest z efektownego stylu i zawsze dąży
w walce do jej zakończenia przed czasem. O tym,
że trenujący w Tajlandii
Anglik wie, jak to się robi,

świadczy fakt, iż tylko raz
pozwolił sędziom zadecydować o wyniku pojedynku. Również Różalski
słynie z zawziętości. Polak
wielokrotnie
udowodnił,
że nawet z kontuzjami jest
w stanie wygrać ze stawianymi w roli faworytów
przeciwnikami. Powracający po przerwie „Różal”
będzie chciał udowodnić
w starciu z McSweeneyem,
że jest lepszym uderzaczem i że ma jeszcze wiele
do pokazania w klatce.

JAMES THE HAMMER MCSWEENEY
WYGRANE
KO/TKO 9
PODDANIE 5
DECYZJA 0
PRZEGRANE
KO/TKO 8
PODDANIE 4
DECYZJA 1

WZROST: 194 CM, WAGA: 93 KG
WIEK: 35 LAT,
KLUB: TIGER MUAY THAI

KRAJ: WIELKA BRYTANIA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 14-13-0

GALA KSW 32
31 października 2015
The SSE Arena, Wembley
www.kswmma.com

vs
vs
vs
vs

7

PETER, CHCESZ MNIE UBIĆ?
PRÓBUJ, RYZYKUJ. NIE JEDEN JUŻ PRÓBOWAŁ,
UWAŻAJ ŻEBYŚ TY NIE LEŻAŁ NA DECHACH.
MARIUSZ PUDZIANOWSKI
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EXTRAFIGHT (-93 KG): GORAN RELJIC VS TOMASZ NARKUN

F

GORAN GHOST RELJIC

ederacja KSW przyjedzie na brytyjską
ziemię aż z dwoma
walkami
mistrzowskimi.
W pierwszej z nich naprzeciw siebie staną Goran
Reljić i Tomasz Narkun
w rewanżowym starciu za
niezwykle wyrównany bój
z KSW 29: Reload. Chorwat
przez ostatnie cztery lata
przegrał tylko raz. „Duch”
nie poradził sobie jedynie
z byłym mistrzem KSW,
Janem
Błachowiczem.
Znany ze światowej klasy umiejętności grappler-

WYGRANE
5 KO/TKO
5 PODDANIE
5 DECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
0 PODDANIE
4 DECYZJA

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

KRAJ: CHORWACJA
REKORD KSW: 3-1-0
REKORD MMA: 15-4-0

skich reprezentant Berserkerów również uległ tylko
raz od 2010 roku. Starcie
dwóch zawodników z tak
dobrymi passami i diametralnie różnym podejściem
taktycznym zapowiada fajerwerki i niezapomniane
momenty. „Żyrafa” oraz
wielu obserwatorów było
przekonanych, że po grudniowej potyczce to ręka
Polaka powinna powędrować w górę. Teraz nadszedł
czas, aby na arenie otoczonej siatką na dobre wyjaśnić ten spór.

TOMASZ ŻYRAFA NARKUN
WYGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 10
DECYZJA 0
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 0
DECYZJA 1

WZROST: 190 CM, WAGA: 93 KG
WIEK: 26 LAT,
KLUB: BERSERKERS TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 2-1-0
REKORD MMA: 10-2-0

EXTRAFIGHT (-70 KG): M MATEUSZ GAMROT VS MARIF PIRAEV

Na

MATEUSZ GAMER GAMROT

gali tak ważnej z punktu
widzenia
europejskiego MMA nie
mogło zabraknąć pojedynku wschodzących gwiazd
młodego pokolenia. Mateusz Gamrot powita w KSW
23-letniego Rosjanina, Marifa Piraeva. Niepokonani
lekcy zmierzą się, aby ustalić, kto jest największą nadzieją europejskiego MMA
w tej kategorii wagowej.
Gamrot w każdej dotychczasowej walce pokazał
nieustępliwość i niezwykłą

WYGRANE
3 KO/TKO
2 PODDANIE
4 DECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
0 PODDANIE
0 DECYZJA

WZROST: 180 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 24 LATA
KLUB: ANKOS ZAPASY POZNAN

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 5-0-0
REKORD MMA: 9-0-0

fantazję w klatce. „Pirania”
z Moskwy popisywał się
natomiast skutecznością w
poddawaniu i nokautowaniu rywali. Obaj zawodnicy
mogą jednym zwycięstwem
wejść w rolę pretendenta
do pasa KSW i na początku 2016 roku stanąć przed
najważniejszym
wyzwaniem w karierze. To tylko
podwyższa stawkę tego
pojedynku. 31 października dowiemy się, który z tej
dwójki lepiej poradzi sobie
z presją, a kto po raz pierwszy zazna goryczy porażki.

MARIF PIRANHA PIRAEV
WYGRANE
KO/TKO 3
PODDANIE 7
DECYZJA 3
PRZEGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 0
DECYZJA 0

WZROST: 175 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 23 LATA,
KLUB: FIGHT NIGHTS TEAM

KRAJ: ROSJA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 13-0-1

EXTRAFIGHT (-77 KG): RAFAŁ MOKS VS JIM WALLHEAD

To

RAFAŁ KULTURYSTA MOKS

starcie można
zareklamować
w dwóch słowach: 20 poddań! Zarówno
Rafał Moks, jak i Jim Wallhead wielokrotnie udowodnili, że jeśli ktoś pozwoli
sobie w walce z nimi na moment nieuwagi, będzie musiał w ekspresowym tempie
klepać w matę. „Kulturysta”
wejdzie do klatki po czterech
wygranych w ostatnich pięciu pojedynkach. Wszystkie

WYGRANE
0 KO/TKO
9 PODDANIE
1 DECYZJA
PRZEGRANE
3 KO/TKO
0 PODDANIE
4 DECYZJA
WZROST: 172 CM, WAGA: 77 KG
WIEK: 29 LAT
KLUB: BERSERKERS TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 3-3-0
REKORD MMA: 10-7-0

te zwycięskie boje reprezentant legendarnych Berserkerów ze Szczecina kończył
przez gilotynę w pierwszych
minutach starcia. Debiutujący w KSW „Judo” od grudnia 2013 roku stoczył cztery
walki, a w każdej z nich ktoś
padał na deski. Trzykrotnie
tym kimś był przeciwnik
nieustępliwego Anglika. To
jedno z tych starć, w których zawodnicy mają jedną
zasadę: „kill or die”!

JIM JUDO WALLHEAD
WYGRANE
KO/TKO 10
PODDANIE 10
DECYZJA 7
PRZEGRANE
KO/TKO 2
PODDANIE 3
DECYZJA 4
WZROST: 178 CM, WAGA: 77 KG
WIEK: 31 LAT
KLUB: TEAM ROUGH HOUSE

KRAJ: WIELKA BRYTANIA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 27-9-0

EXTRAFIGHT (-120 KG): OLI THOMPSON VS MICHAŁ WŁODAREK

N

OLI THE SPARTAN THOMPSON
WYGRANE
6 KO/TKO
6 PODDANIE
3 DECYZJA
PRZEGRANE
3 KO/TKO
2 PODDANIE
3 DECYZJA

WZROST:185 CM, WAGA: 110 KG
WIEK: 35 LAT
KLUB: 1G TEAM

KRAJ: WIELKA BRYTANIA
REKORD KSW: 1-2-0
REKORD MMA: 15-8-0

iepokonany
„Komar” z Poznania
będzie miał szansę po raz kolejny „ukąsić”
rywala i zrobić olbrzymi
krok w kierunku walki o
pas wagi ciężkiej KSW. Michał Włodarek stanie bowiem naprzeciw doskonale
znanemu z gal Federacji
Oliemu Thompsonowi. Anglik na własnym terenie
spróbuje dopisać drugie
zwycięstwo w klatce KSW.
Były strongman stoczył

wyrównane boje z aktualnym mistrzem Karolem
Bedorfem i supergwiazdą,
Mariuszem
Pudzianowskim. „Spartiata” podejmie
u siebie słynącego z potężnego uderzenia Włodarkowi. Poznaniak jest autorem
jednego z najszybszych
nokautów w historii polskiego MMA. Czy będzie
w stanie posłać na deski
bardziej doświadczonego
i niezwykle wytrzymałego
Thompsona?

MICHAŁ KOMAR WŁODAREK
WYGRANE
KO/TKO 3
PODDANIE 1
DECYZJA 3
PRZEGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 0
DECYZJA 0

WZROST: 187 CM, WAGA: 108 KG
WIEK: 31 LAT
KLUB: WRESTLER 24

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 2-0-0
REKORD MMA: 7-0-0
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GALA KSW 32
31 października 2015R.
The SSE Arena, Wembley
www.kswmma.com

CHCĘ SIĘ BIĆ, LUBIĘ SIĘ BIĆ.
BIJĘ SIĘ CAŁE ŻYCIE I BĘDĘ SIĘ BIŁ DOTĄD,
DOPÓKI BĘDĘ MÓGŁ.
MARCIN RÓŻALSKI

EXTRAFIGHT ( -84 KG): BRETT COOPER VS MAIQUEL FALCAO

Na

BRETT FUDOSHIN COOPER
WYGRANE
14 KO/TKO
2 PODDANIE
5 DECYZJA
PRZEGRANE
3 KO/TKO
2 PODDANIE
6 DECYZJA
WZROST: 183 CM, WAGA: 84 KG
WIEK: 28 LAT
KLUB: BODY SHOP MMA

KRAJ: STANY ZJEDNOCZONE
REKORD KSW: 0-1-0
REKORD MMA: 21-11-0

pierwszej
w
historii
KSW zagranicznej gali nie mogło zabraknąć międzynarodowego zestawienia. Federacja
postanowiła sięgnąć po
dwóch
sprawdzonych
i niebywale efektownych
obcokrajowców. Brett Cooper, który jako pierwszy
zawodnik od lat postawił
Mamedowi Chalidowowi
twarde warunki i przewalczył z nim pełen dystans,

wraca do okrągłej klatki
KSW, aby przetestować
brazylijskiego mistrza nokautu Maiquela Falcao.
Amerykanin także dysponuje potężnym uderzeniem, o czym świadczy 14
nokautów na koncie „Fudoshina”. Jedno jest pewne, ten pojedynek albo
zakończy się w pierwszej
rundzie, albo zobaczymy
piętnaście minut spektakularnych wymian w stójce i parterze.

MAIQUEL BIG RIG FALCAO
WYGRANE
KO/TKO 23
PODDANIE 6
DECYZJA 5
PRZEGRANE
KO/TKO 5
PODDANIE 2
DECYZJA 0

WZROST: 180 CM,
WAGA: 84 KG
WIEK: 34 LATA

KRAJ: BRAZYLIA
REKORD KSW: 0-1-0
REKORD MMA: 34-7-0

EXTRAFIGHT (-70 KG): ANDRE WINNER VS LESZEK KRAKOWSKI

G

ANDRE WINNER
WYGRANE
4 KO/TKO
3 PODDANIE
13 DECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
2 PODDANIE
7 DECYZJA

WZROST: 180 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 34 LATA
KLUB: TEAM ROUGH HOUSE
REKLAMA

KRAJ: WIELKA BRYTANIA
REKORD KSW: 0-1-0
REKORD MMA: 20-9-2

ala KSW 31 rozpocznie się od ciężkiego
uderzenia.
Dwaj debiutanci spróbują wkroczyć do Federacji
pewnym krokiem. Zawodnik Ankosu Zapasy Poznań, Jędrzej „Wałujew”
Maćkowiak stoczył do tej
pory trzy walki i tylko
raz pozwolił rywali dotrwać do drugiej rundy.
Z kolei Marcin „Jagoda”
Gułaś jest niepokonany
od dwóch lat, a tuż przed

podpisaniem
kontraktu
z Federacją KSW odprawił ciosami w pierwszej
minucie Kamila Walusia.
Czy mierzący prawie dwa
metry i ważący 118 kilogramów „Wałujew” poradzi sobie równie szybko
z reprezentantem Piranha Grappling Team? Jedno nie ulega wątpliwości.
Podczas oglądania tej walki lepiej nie mrugać, bo
można będzie przeoczyć
zakończenie.

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

WZROST: 172 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 29 LAT
KLUB: TSG MMA

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

GALA KSW 32
31 października 2015
The SSE Arena, Wembley
www.kswmma.com

ŁOKCIE MAJĄ SWOJE PLUSY I MINUSY.
PLUSY SĄ WTEDY, KIEDY TY JE ZADAJESZ,
A MINUSY SĄ WTEDY, KIEDY TY OBRYWASZ
BORYS MAŃKOWSKI
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TAK BYŁO: GALA KSW 31

UZNANA PRZEZ WIELU KIBICÓW I SPECJALISTÓW ZA NAJLEPSZĄ W HISTORII KONFRONTACJI SZTUK WALKI GALA KSW 31 W ERGO ARENA GDAŃSK / SOPOT ZAPISAŁA SIĘ ZŁOTYMI LITERAMI W DZIEJACH POLSKIEJ SCENY MIESZANYCH SZTUK WALKI

B

wany Gracie’emu świadczy zatem nie tylko o coraz lepszej technice byłego
strongmena, ale i o jego
znakomitym przygotowaniu taktycznym do pojedynku. Porażka była na
tyle dotkliwa, że Amerykanin symbolicznym gestem
pozostawienia
rękawic
w klatce dał wszystkim sygnał, iż zamierza pożegnać
się z walkami na zasadach
MMA na dobre.

łyskawiczne
nokauty, zwroty akcji, finezyjne poddania
i
trzyrundowe
wojny były ozdobą kolejnego wydarzenia, które odbyło się w gdańsko-sopockiej
ERGO ARENIE.

MAĆKOWIAK VS GUŁAŚ
Kartę wstępną otworzył pojedynek w wadze ciężkiej
pomiędzy dwoma debiutantami. Stawiany w roli
zdecydowanego faworyta
Jędrzej „Wałujew” Maćkowiak szybko przekonał
się, że będzie musiał mocno zapracować na zwycięstwo, gdy już w pierwszych
wymianach w stójce dwukrotnie dał się zamroczyć
o wiele mniejszemu Marcinowi „Jagodzie” Gułasiowi.
Młody zawodnik z Poznania popisał się jednak dojrzałością i sprowadził lokalnego fightera na ziemię,
aby dojść do siebie. Tam
Ankosiak zaczął metodycznie rozbijać reprezentanta
Piranha Grappling Team
i na kilka sekund przed
końcem pierwszej rundy
zasypał go uderzeniami,
które przekonały sędziego
do przerwania.
GRUDNIEWSKI
VS SZULAKOWSKI
Drugie starcie było z kolei przykładem typowego
zestawienia stójkowicz vs
grappler. W tej parze lepsze
okazały się umiejętności
parterowe Grzegorza Szulakowskiego. Reprezentant
olsztyńskiego
Arrachionu zupełnie zdominował
Patryka Grudniewskiego
i przez ponad dwie i pół
rundy kontrolował poznaniaka, po czym z łatwością
zapiął duszenie zza pleców.
NARKUN VS CELIŃSKI
Seria
kończenia
walki
przed czasem nie zostawała przerwana w zestawieniu otwierającym główną
kartę majowej gali KSW.
Nieznacznie faworyzowany
Karol Celiński nie sprostał
światowej klasy brazylijskiemu jiu-jitsu Tomasza
Narkuna i szybko odklepał
tę samą technikę, którą
chwilę wcześniej skutecznie zastosował jego kolega

klubowy. „Żyrafa” zaprezentował się ze świetnej
strony w każdym elemencie pojedynku. Najpierw
w stójce po kliku wymienionych ciosach w brawurowy sposób sprowadził
„Cebulę”, a następnie na
ziemi pokazał wszystkim,
czemu uznawany jest za
jednego
z
najlepszych
grapplerów w Europie.
SILVA VS KARAOGLU
Jay Silva, znany z historycznej trylogii z Michałem Materlą, nie sprostał
potężnej sile Aziza Karaoglu w starciu w kategorii
średniej. Niemiec podszedł
do rywala zupełnie bez
szacunku dla jego uderzeń
i już po upływie minuty
ruszył z serią niezwykle
mocnych i precyzyjnych
ciosów.
Sędzia
szybko
przerwał pojedynek, by
uchronić nieprzytomnego
Amerykanina od kolejnych
trafień.
JEWTUSZKO
VS SZYMUSZOWSKI
Były mistrz KSW w wadze
lekkiej, Maciej „Irokez”
Jewtuszko nieudanie zadebiutował w wyższej kategorii wagowej, ale pokazał,
że będzie dużym wyzwaniem dla wszystkich zawodników dywizji półśredniej. Katem szczecinianina
okazał się Kamil Szymu-

szowski, który popisał się
doskonałymi
zapasami
oraz świetną obroną przed
próbami duszeń. W każdej
z trzech rund obalany Berserker próbował zaskoczyć
rywala gilotyną, lecz „Szymek” nie dał się ani razu
złapać na technikę kończącą podopiecznego Piotra
Bagińskiego. Po piętnastu
minutach
energicznego
starcia lepszy na kartach
punktowych okazał się zawodnik Gracie Barra Łódź.
RELJIC VS VEGH
W pierwszej podczas majowego wieczoru walce
o pas Federacji KSW Goran „Ghost” Reljić zwyciężył po bardzo wyrównanym
boju z Attilą „Pumukli” Veghiem. Przez dziesięć minut pojedynku obaj zawodnicy skupiali się wyłącznie
na technikach bokserskich
i częstowali się pojedynczymi ciosami. W trzeciej
odsłonie fighterzy postanowili rzucić wszystko na
jedną kartę i ruszyć do
zdecydowanego
ataku.
Rozpoczął Reljić, który zapiął niezwykle ciasne duszenie na szyi przeciwnika. Kiedy wydawał się, że
Słowak zaraz odklepie lub
straci przytomność, zdecydował się na rozwiązanie,
które na zawsze zostanie w pamięci wszystkich
oglądających galę KSW

31. „Pumukli” wykonał –
wraz z uczepionym za jego
plecami rywalem – gwiazdę w powietrzu i z całym
impetem runął na ziemię
tak, że głowa Chorwata
potężnie uderzyła o matę.
Chwile później zamroczeni zawodnicy – jeden po
duszeniu, drugi ze względu na upadek – wstali na
nogi i do ostatniej sekundy
walczyli o przekonanie do
siebie sędziów. Ci niejednogłośnie zdecydowali, że
lepszy był Goran Reljić i to
on został nowym mistrzem
KSW w wadze półciężkiej.
BEDORF VS GRAHAM
Trzecia od góry karty walka także zakończyła się
decyzją. Pojedynek wagi
ciężkiej zwyciężył na punkty mistrz Federacji KSW,
Karol Bedorf. Wygrana nie
przyszła jednak reprezentantowi Ankosu i szczecińskich Berserkerów łatwo. Choć przez większość
starcia „Coco” kontrolował
przebieg pojedynku i bez
problemu sprowadzał Australijczyka, a tam zdobywał kolejne dominujące
pozycje, to w połowie boju
doszło do sytuacji, która
mogła zakończyć konfrontację na niekorzyść Polaka. Graham ruszył bowiem
z szarżą ciosów i udało mu
się nawet powalić jednym
z nich Bedorfa. Kiedy wy-

dawało się, że sędzia zaraz
wkroczy i zakończy walkę
ze względu na liczbę uderzeń, które lądowały na
twarzy szczecinianina, ten
doszedł do siebie, przywarł do rywala i odwrócił
pozycję. Po piętnastu minutach sędziowie nie mieli
kłopotów ze wskazaniem
wygranego i jednomyślnie
opowiedzieli się po stronie
mistrza.
PUDZIANOWSKI VS GRACIE
Dużo mniej na zakończenie pojedynku musieli
czekać fani w kolejnym
starciu. W drugiej walce wieczoru gali KSW 31
Mariusz
Pudzianowski
zaprezentował 14 000 tysiącom widzów zgromadzonych w ERGO ARENIE oraz milionom przed
telewizorami potężną siłę,
która drzemie w jego niezwykle muskularnym ciele. „Pudzian” już w 21.
sekundzie powalił na deski Rollesa Gracie, członka legendarnej rodziny
wojowników, i udowodnił
wszystkim, jak ogromne
postępy zrobił w tej płaszczyźnie walki. Mieszaniec
Białej Rawskiej ustrzelił
przeciwnika kombinacją,
która – jak się później
okazało – szykowana była
przez jego trenerów przez
cały okres przygotowań.
Szybki nokaut zafundo-

MATERLA VS DRWAL
Wisienką na torcie gali
KSW 31 był pojedynek
na szczycie wagi średniej.
Naprzeciw siebie stanęły
dwie legendy: mistrz Federacji KSW Michał Materla
oraz jeden z prekursorów
mieszanych sztuk walki
w Polsce, Tomasz Drwal.
Oczekiwania
związane
z tym starciem okazały
się uzasadnione i kibicie mieli okazję obejrzeć
niecałe piętnaście minut
boju na najwyższym światowym poziomie, w którym zaobserwować można było każdy element
składający się na to, co
rozumiemy pod skrótem
MMA. „Cipao” po raz kolejny zachwycił wszystkich
ogromnym sercem do walki i kilkukrotnie wychodził
z opresji po trafieniach
„Goryla”. Berserker zaprezentował także świetne
umiejętności zapaśnicze
i w każdej rundzie potrafił
sprowadzić rywala na ziemię, a tam nieustannymi
atakami zmuszał go do
ucieczek z niedogodnych
pozycji. Na minutę przed
ostatnim gongiem Materla złapał Drwala w rzadko
spotykany w MMA krucyfiks i zaczął wyprowadzać
ciosy, które raz za razem
trafiały w twarz bezbronnego przeciwnika. Sędzia
pojedynku dał dużo czasu
krakowianinowi na wydostanie się spod podopiecznego Piotra Bagińskiego,
lecz ten nie potrafił znaleźć drogi do ucieczki.
W związku z takim obrotem spraw na cztery sekundy przed końcem pojedynek został przerwany,
a Michał Materlę ogłoszono zwycięzcą.
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NIGDY NIKOGO NIE LEKCEWAŻĘ, ZAWSZE TRZEBA BYĆ
SKONCENTROWANYM I PILNOWAĆ, BY BYĆ DOBRYM
ZAWODNIKIEM, A KLATKA WSZYSTKO ZWERYFIKUJE.
MARIUSZ PUDZIANOWSKI

GALA KSW 32
31 października 2015R.
The SSE Arena, Wembley
www.kswmma.com

STRONGMAN WOJOWNIK

W GRUDNIU TEGO ROKU MINIE DOKŁADNIE SZEŚĆ LAT OD DEBIUTU MARIUSZ PUDZIANOWSKIEGO W MMA. DEBIUTU, KTÓRY ZMIENIŁ NIE TYLKO
POLSKIE MMA, ALE RÓWNIEŻ SAMEGO „PUDZIANA”

W

niej, gdy Mariusz starł się
z Yusuke Kawaguchim.
Pojedynek
trwał
całe
dwie rundy i uwidocznił
ograniczenia
drzemiące
w potężnym ciele byłego
strongmana. MMA surowo
zweryfikowało możliwości
fizyczne i techniczne
„Pudziana”. Dosadniejsza odpowiedź
nadeszła jednak
dwa
tygodnie
później z USA.
Tam Mariusz zawalczył z byłym
mistrzem
UFC
i poniósł sromotną porażkę. Bycie
strongmanem i pełnoprawnym zawodnikiem MMA okazało się
nie do pogodzenia. Pudzianowski stanął przed
koniecznością zaakceptowania tego, że pomimo
wielu tytułów mistrza
świat, musi odłożyć je
na półkę, by ponownie
zostać
żółtodziobem,
w zupełnie nowym świecie mieszanych sztuk
walki. Mariusz pokazał
serce, upór, determinację
podejmując to wyzwanie
i krok po kroku, zaczął

2009 roku Mariusz
Pudzianowski pojawił
się w ringu Konfrontacji
Sztuk Walki, jako najsilniejszy człowiek świata i wielokrotny mistrz
strongmanów. Po zdemolowaniu, w niecałą minutę, Marcina Najmana,
Mariusz wyszedł z ringu
jako „Dominator”, którym był przez wiele lat nazywany.
Pewność siebie
i
pierwsze
zwycięstwo
w
MMA
dodały
skrzydeł
zawodnikowi z Białej Rawskiej,
który postanowił również
w mieszanych sztukach
walki zostać mistrzem. Po
debiucie pojawiło się sporo pytań o możliwość konfrontowania się Pudzianowskiego z najlepszymi
zawodnikami MMA, a odpowiedzi na nie mieliśmy
uzyskać niebawem.

PORAŻKA NA START
Pierwsza z nich nadeszła pięć miesięcy póź-

od samego dołu, mozolnie
budować swoją nową karierę sportową.

zem, po pełnych dziesięciu
minutach, to ręka Mariusza powędrowała w górę.

PRACA, PRACA, PRACA
Kolejne trzy lata okazały
się trudną pracą nad zmianą podejścia do treningów,
zmniejszeniem masy ciała
i techniką. W tym czasie
„Pudzian” pokonał Erica
Escha, Boba Sappa i Christosa Piliafasa, przegrał
jednak z Jamesem Thompsonem i Seanem McCorklem. Wtedy wydawało
się, że praca Mariusza,
jest zadaniem iście syzyfowym. We wrześniu 2013
roku, podczas gali KSW 24
nastąpił jednak przełom.
Mariusz stanął do rewanżowego starcia z Seanem
McCorklem i nie tylko je
wygrał w dobrym stylu,
ale pokazał, że na przestrzeni dziesięciu minut
wydolnościowo daje radę.

STRONGMAN VS JUDOKA
Pod koniec 2014 roku KSW
zawitało do Krakowa i największej hali w Polsce, oferując kibicom pojedynek,
który wisiał w powietrzu od
dłuższego czasu. Mariusz
Pudzianowski i legenda polskiego judo Paweł Nastula
wreszcie spotkali się w klatce. I choć kilka lat wcześniej
nikt nie dawałby „Pudzianowi” żadnych szans w takim
pojedynku, wtedy sprawa
nie była już tak oczywista. Dla Mariusza nie tylko przeciwnik, ale również
czas trwania walki miał być
ogromnym wyzwaniem. Po
dwóch rundach emocjonującego starcia, sędziowie
orzekli bowiem remis i dopiero w dogrywce „Pudzian”
odniósł najcenniejsze zwycięstwo w karierze.   

Podczas KSW 27: Cage
Time, Pudzianowski stanął przed kolejnym wyzwaniem. Tym razem starł
się w klatce z innym byłym strongmanem Olim
Thompsonem. I tym ra-

SZYBKI POJEDYNEK
Po krakowskim zwycięstwie zaczęły pojawiać się
głosy o możliwym starciu
mistrzowskim z Karolem
Bedorfem. Wcześniej jed-

nak Mariusz musiał podążyć drogą wyznaczoną
przez mistrza i zawalczyć
z pokonanym przez niego
Rollesem Gracie. Nikt chyba nie spodziewał się jednak, że „Pudzian” nie tylko
poradzi sobie z tak znanym
nazwiskiem, ale że zrobi to
w imponującym stylu. Nokaut jaki Mariusz zafundował swojemu przeciwnikowi zakończył pojedynek
w dwudziestej siódmej sekundzie i spowodował, że
już otwarcie zaczęto mówić
o walce z Karolem Bedorfem.
PAS CORAZ BLIŻEJ
Zanim jednak dojdzie do
tego, że Mariusz Pudzianowski stanie przed możliwością zdobycia pasa
mistrzowskiego w wadze
ciężkiej, będzie musiał,
podczas gali KSW 32:
Road to Wembley, pokonać
ostatniego
przeciwnika
Bedorfa, Petera Grahama.
Już niedługo przekonamy
się zatem czy bardzo doświadczony
kick-bokser
pokrzyżuje mistrzowskie
plany zawziętego i zdeterminowanego „Pudziana”.

KLUCZ DO ZWYCIĘSTW: PRACA I CIERPLIWOŚĆ
ROZMAWIAMY Z MARIUSZEM PUDZIANOWSKIM
Jak to się stało, że trafiłeś
do sportów walki?
MP: - Do sportów walki
trafiłem przez przypadek.
Kiedy byłem młody trenowałem karate i trochę
boksu. A do MMA trafiłem
z przypadku. Chciałem zobaczyć, jak to jest bić się
z zawodowcami w klatce
i tak od jednej walki do
drugiej wszystko potoczyło
się samo. A jak się potoczyło, widzieliście sami.
Stoczyłeś już trzynaście
walk. Która była najtrudniejsza?
MP: - Każde starcie jest
najtrudniejsze. Ciągle walczę ze swoim ciałem, z organizmem, z włóknami
mięśniowymi. Przerobienie organizmu na włókna

BĄDŹCIE
UCZCIWI NA
TRENINGACH:
TRENUJCIE
SYSTEMATYCZNIE
I NIE OCZEKUJCIE
CUDÓW.
PRACA, PRACA
I CIERPLIWOŚĆ,
TO JEST
NAJWAŻNIEJSZE

wytrzymałościowe jest to
ciągła walka. Nie dojrzewałem z tym, ja dojrzewałem ze sportami siłowymi
i w wieku 32 lat zachciało
mi się bić w klatce i było to
ogromne wyzwanie.

jeden przeciwnik jest lepszy w stójce, inny w parterze, ale zawsze trenuję
tak samo. Muszę skupiać
się przede wszystkim na
dostosowaniu mojego ciała
do walki.

Jak oceniasz najbliższego
przeciwnika?
MP: - Nigdy nikogo nie lekceważę, zawsze trzeba być
skoncentrowanym i pilnować, by być dobrym zawodnikiem, a klatka wszystko
zweryfikuje.

Masz jakąś strategię na
Grahama?
MP: - To nie jest żadna tajemnica, jakie są moje
mocne strony. Peter jest
mądrym
zawodnikiem
i wie, że jestem bardzo silny, dobrze obalam i kontroluję, a za to słabiej boksuję. Ale jak nadarzy się
okazja, to zabuksuję, jak
będzie szansa, to obalę,
a jak będzie trzeba, stoczę
bój w parterze. Starcie potoczy się tak, jak przeciwnik podyktuje.

Jak wyglądają Twoje
przygotowania do walki
z Peterem Grahamem?
MP: - Do każdego pojedynku przygotowuję się w ten
sam sposób. Zawsze trenuję równo. Oczywiście,

Gdzie szukasz spokoju
przed pojedynkiem?
MP: - Nie ma czegoś takiego.
Mam codzienne obowiązki:
praca, rodzina, firma – codzienne życie. Jestem zawodowym sportowcem już
siedemnaście lat, więc po
prostu jadę, robię swoje.
Przede wszystkim najważniejsze jest systematyczny
i sumienny trening, a walka to tylko test nabytych
umiejętności.
Jeśli wygrasz, zrobisz kolejny krok w KSW. Jaki jest
Twój cel?
MP: - Moim celem jest przerobienie organizmu pod
sporty walki i sprawdzenie
samego siebie. Chciałbym
wiedzieć, gdzie jest kres
moich możliwości.

Co byś polecił młodym
zawodnikom, którzy chcą
podążać taką samą ścieżką
jak Ty?
MP: - Bądźcie uczciwi na
treningach: trenujcie systematycznie i nie oczekujcie
cudów. Praca, praca i cierpliwość, to jest najważniejsze, a efekty same przyjdą.
Wszystko wskazuje na to,
że gala w Londynie odniesie wielki sukces. Myślisz,
że razem z KSW wrócicie
w przyszłym roku do Wielkiej Brytanii?
MP: - Bardzo dobrze mi się
pracuje z chłopakami. Ja
się rozwijam, KSW się rozwija, więc jeśli będzie okazja,
to oczywiście!
Dziękujemy za rozmowę.
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