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NAJLEPSI PRZECIW SOBIE

JUŻ 28 LISTOPADA NA KSW 33 W TAURON ARENIE KRAKÓW DOJDZIE DO POJEDYNKU DWÓCH NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW MMA W TEJ CZĘŚCI ŚWIATA

C

har yzmatyczny
i waleczny mistrz
KSW w kategorii
średniej Michał Materla
skrzyżuje rękawice z największą gwiazdą polskiego
MMA Mamedem Khalidovem, w pojedynku, który
po latach spekulacji ekspertów i fanów, wreszcie
wyłoni lepszego z tej dwójki.
Szczecinianin dzierży pas
KSW nieprzerwanie od
2012 roku, kiedy zwyciężył w pamiętnym boju
Angolijczyka Jaya Silvę.
W tym czasie reprezentant
Berserkers Team czterokrotnie bronił tytułu, zostawiając w pokonanym
polu Rodneya Wallace’a,
Kendalla Grove’a, ponownie Silvę oraz ostatnio na
KSW 31 legendę polskiego MMA Tomasza Drwala. Materla wyrobił sobie
opinię najbardziej walecznego i najefektowniej
walczącego zawodnika na
krajowej scenie, zdobywając rekordową liczbę

królów nokautu Maiquel
Falcao skrzyżuje rękawice z Azizem Karaoglu.
Natomiast w pierwszym
w historii pojedynku o pas
KSW w kategorii piórkowej Artur Sowiński podejmie wielkie odkrycie
tego roku Klebera Koike
Erbsta.

nagród za najlepsze walki
w polskim MMA.
Cztery lata starszy Khalidov może się pochwalić
serią dziewięciu zwycięstw
w ringu i klatce Federacji
KSW. Pochodzący z Czeczenii Olsztynianin odprawiał przed czasem m.in.

medalistę
olimpijskiego
w zapasach Matta Lindlanda, mistrza sportów
uderzanych Melvina Manhoefa czy podobnie jak
Materla doświadczonych
Wallace’a i Grove’a. Jedynym zawodnikiem, który
nie dał się skończyć przed
czasem reprezentantowi

MIEJSCE

KRAKÓW TAURON ARENA

Berkutu Arrachion Olsztyn był na KSW 29 Amerykanin Brett Cooper,
jednak w tym pojedynku
Khalidov walczył z poważnym urazem, kręgosłupa,
który wyłączył go ze startów w pierwszej połowie
2015 roku. Teraz gwiazdor
KSW powraca do okrągłej

klatki, by wreszcie zdobyć
upragniony pas mistrzowski KSW w kategorii średniej.
Oprócz tego w Krakowie o pas wagi ciężkiej
KSW powalczą Karol
Bedorf z Michałem Kitą,
a w arcyciekawym starciu

OTWARCIE BRAM

TERMIN

17.00

28.11 (SOBOTA)

Zanim jednak wojownicy wyjdą do swoich walk,
kibice będą mogli ocenić
ich formę podczas oficjalnego ważenia, które odbędzie się w TAURON Arenie
w piątek 27 listopada o godzinie 16:00. Po zakończeniu oficjalnej części ceremonii ważenia, zawodnicy
wyjdą do fanów w specjalnej Strefie Fana obok specjalnego stoiska linii odzieżowej KSW Squad.
Dodatkowo w sobotę przy
hali aktywna będzie akcja krwiodawstwa Krwawy
Sport. W specjalnie podstawionych busach będzie
można oddawać krew obok
gwiazd Federacji KSW.

WAŻENIE POŁĄCZONE ZE STREFĄ FANA
TAURON ARENA, PIĄTEK, 27 LISTOPADA,
GODZ. 16:00, WSTĘP WOLNY

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.

TRANSMISJA PPV W INTERNECIE
KSWTV.COM IPLA.TV CYFROWY POLSAT
MULTIKINO INNE PLATFORMY CYFROWE

UPC

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

19.00

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.

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

WYBRANE KINA SIECI

START TRANSMISJI PPV OD GODZ.

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

PODCZAS GALI KSW 33 W KRAKOWIE DOJDZIE DO NAJWIĘKSZEGO STARCIA W HISTORII POLSKIEGO MMA - MAMED KHALIDOV SPRÓBUJE ODEBRAĆ PAS
MISTRZOWSKI MICHAŁOWI MATERLI

W

pojedynku tym
zawarte
będą
nie tylko emocje i kwintesencja mieszanych sztuk walki, ale
również kawał historii
tego sportu w Polsce. Obaj
zawodnicy brali bowiem
czynny udział w rozwoju
MMA nad Wisłą praktycznie od jego początków.
MICHAŁ MATERLA
Aktualny mistrz zadebiutował w zawodowym MMA
jako pierwszy. W październiku 2003 roku Michał Materla wystartował
w turnieju z cyklu MMA
Polska i po trzech zwycięstwach wywalczył tytuł mistrza Polski. Przez
dwa lata zawodowej kariery szczeciński berserker szedł jak burza przez
MMA pokonując aż ośmiu
przeciwników w kraju i za
granicą. Dopiero w listopadzie roku 2005 Materla posmakowało goryczy
pierwszej porażki, by pół
roku później przegrać ponownie. W październiku
2006 roku Michał trafił
do KSW i wrócił ponownie na ścieżkę zwycięstw,
wygrywając turniej w wadze średniej i pokonując
w finale Krzysztofa Kułaka. Cztery zwycięstwa
na ringu KSW zostały
przerwane jedną porażką
i blisko czteroletnią pauzą
w występach dla największej polskiej organizacji.
W 2011 roku Materla powrócił jednak w szczytowej formie na gali KSW
15, by rozpocząć swą
walkę o najwyższe laury.
Trzy kolejne zwycięstwa
sprawiły, że podczas KSW
19 w 2012 roku Michał
starł się w legendarnym
już dziś boju z Jayem Silvą. Niesamowity, pełen
zwrotów akcji pojedynek
zakończył
się
zwycięstwem Polaka i zdobyciem
międzynarodowego
mistrzostwa KSW w wadze
średniej. Kolejne dwa wygrane pojedynki pokazały, że pas mistrzowski nie
trafił na biodra Materali
przypadkowo, a niespodziewana porażka z Jayem Silvą w roku 2013
doprowadziła do kolejne-

DZIŚ WSZYSCY
ZASTANAWIAJĄ
SIĘ, KTÓRY
ZAWODNIK
UDOWODNI
SWOJĄ
WYŻSZOŚĆ
W OKRĄGŁEJ
KLATCE KSW.

go pojedynku z Angolczykiem i zamknięcia ekscytującej trylogii drugim
zwycięstwem
polskiego
mistrza. Dziś, po pokonaniu Tomasza Drwala,
Materla rządzi niepodzielnie zasiadając na tronie
kategorii średniej w KSW.
Dojście do tego miejsca to
historia aż dwunastoletniej kariery i dwudziestu
sześciu zawodowych walk
mistrza.
MAMED KHALIDOV
Pojawił się na zawodowej
scenie MMA pół roku później niż Materla. W maju
2004
roku
zawodnik
z Olsztyna stoczył swoją
pierwszą walkę na Litwie,
którą przegrał. Drugie podejście do zawodowstwa
okazało się również nieudane – ponownie Litwa
okazała się pechowym
miejscem dla Khalidova.
Szczęśliwie porażki nie
zniechęciły Mameda, lecz
dodatkowo zmotywowały
do cięższej pracy i jeszcze
w tym samym roku pierwsze zwycięstwo pojawiło
się w rekordzie zawodnika.
Rok później Khalidov odniósł kolejne dwie wiktorie, w tym jedną przez nie-

samowicie szybki nokaut
– walka trwała dosłownie pięć sekund. Niestety
trzecia wyprawa na Litwę
ponownie okazała się pechowa. Porażka ta była
jednak momentem zwrotnym w karierze Mameda,
ponieważ kolejne osiemnaście walk przyniosło, aż
siedemnaście
zwycięstw
i jeden remis.
W roku
2007 Khalidov rozpoczął
swoją przygodę z KSW, by
dwa lata później zdobyć
pas mistrzowski organizacji w kategorii półciężkiej.
Po tym zwycięstwie mistrz
wyruszył na podbój Japonii, gdzie szybko rozprawił się z dzierżącym pas
mistrzowski
organizacji
Sengoku Jorge Santiago.
Walka o pas odbyła się
jednak dopiero w trakcie
rewanżu, który po pięciorundowym boju zakończył
się ostatnią w historii porażką Mameda. W maju
2010 roku podczas gali
KSW 13 zawodnik z Olsztyna stoczył niesamowicie
wyrównaną walkę w obronie tytułu mistrzowskiego
z Ryutą Sakuraiem. Starcie zakończyło się remisem, a Mamed pozostał
z pasem na biodrach, jednak rok później zwakował
go, by zejść do kategorii
średniej. Od tego momentu właśnie znalazł się na
kursie kolizyjnym z Michałem Materlą. Zanim jednak
pojedynek został ogłoszony
Khalidov stoczył kolejnych
dziesięć walk i nie zanotował żadnej porażki.
KREW
Dziś wszyscy zastanawiają się, który zawodnik
udowodni swoją wyższość
w okrągłej klatce KSW.
I choć panowie mieli okazję już raz z sobą zawalczyć na zawodach grapplingowych, z których to
Mamed wyszedł z podniesioną ręką, kwestia zwycięstwa w MMA pozostaje
otwarta. KSW 33 w Krakowie zepnie klamrą długą
i szalenie bogatą historię
obu sportowców, by ostatecznie wyjaśnić i rozstrzygnąć, kto zostanie
dominatorem wagi średniej w Polsce.

REKLAMA

SKLEP FIRMOWY PITBULL WEST COAST
UL. NAD STRUGĄ 7 | 31-408 KRAKÓW,
PITBULL.KRAKOW.PL | FACEBOOK.COM/PBWCKRAKOW

MD SPORT/ logo/ full kolor

MD SPORT/ logo/ full kolor

www.mdsport.pl

n

e

w

s

6

GALA KSW 33
28 listopada 2015R.
TAURON Arena, Kraków
www.kswmma.com

POJEDYNKI GALI KSW 33

vs
vs
vs

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

OBRONA PASA (-84KG): MICHAŁ MATERLA VS MAMED KHALIDOV

C

MICHAŁ MAGIC MATERLA
WYGRANE
4 KO/TKO
12 PODDANIE
6 DECYZJA
PRZEGRANE
2 KO/TKO
0 PODDANIE
2 DECYZJA

WZROST: 180 CM, WAGA: 84 KG
WIEK: 31 LAT
KLUB: BERSERKERS TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 13-2-0
REKORD MMA: 22-4-0

haryzmatyczny i waleczny mistrz KSW
w kategorii średniej
Michał Materla skrzyżuje rękawice z największą
gwiazdą polskiego MMA
Mamedem Khalidovem w
pojedynku, który po latach
spekulacji ekspertów i fanów, wreszcie wyłoni lepszego z tej dwójki. 31-letni
Szczecinianin dzierży pas
KSW nieprzerwanie od
2012 roku. Materla wyrobił sobie opinię najbardziej
walecznego i najefektowniej
walczącego zawodnika na
krajowej scenie, zdobywając rekordową liczbę nagród za najlepsze walki w
polskim MMA. Cztery lata
starszy Khalidov może się
pochwalić serią dziewięciu
zwycięstw w ringu i klatce

MAMED KHALIDOV

Federacji KSW. W ostatnim
występie Mamed, mimo
kontuzji kręgosłupa, pewnie pokonał Bretta Coopera.
Teraz gwiazdor KSW powraca do okrągłej klatki, by
wreszcie zdobyć upragniony
pas mistrzowski KSW w kategorii średniej.

POJEDYNEK PO
LATACH SPEKULACJI EKSPERTÓW I FANÓW,
WRESZCIE WYŁONI LEPSZEGO
Z TEJ DWÓJKI

WYGRANE
KO/TKO 11
PODDANIE 7
DECYZJA 2
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 2
DECYZJA 1

WZROST: 183 CM, WAGA: 84 KG
WIEK: 35 LAT
KLUB: ARRACHION OLSZTYN

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 15-0-2
REKORD MMA: 30-4-2

OBRONA PASA (-120 KG): KAROL BEDORF VS MICHAŁ KITA

W

KAROL COCO BEDORF
WYGRANE
3 KO/TKO
3 PODDANIE
6 DECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
1 PODDANIE
1 DECYZJA

WZROST: 187 CM, WAGA: 117 KG
WIEK: 32 LAT, KRAJ: POLSKA
KLUB: ANKOS ZAPASY / BERSER-

KERS TEAM
REKORD KSW: 8-2-0
REKORD MMA: 12-2-0

drugiej
walce
wieczoru wydarzenia Karol Bedorf będzie po raz drugi
bronił pasa wagi ciężkiej
KSW przeciwko jednemu
z najlepszych zawodników
w tej kategorii w Polsce
i Europie Michałowi Kicie. Niepokonany w sześciu ostatnich występach
Szczecinianin zdobył tytuł
KSW w 2013 roku, nokautując Pawła Nastulę. Zwycięstwem nad kolejnym
Polakiem będzie chciał potwierdzić swoją supremację w królewskiej dywizji w
tej części Europy. Dla „obitego” w największych światowych organizacjach Kity,

MICHAŁ MASAKRA KITA

występ w Krakowie, będzie
okazją do przypomnienia
o osobie polskiej publiczności i zdobycia pasa KSW
już w debiucie w organizacji.

BEDORF BĘDZIE
BRONIŁ PASA
PRZECIWKO JEDNEMU Z NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW W TEJ
KATEGORII

WYGRANE
KO/TKO 9
PODDANIE 5
DECYZJA 2
PRZEGRANE
KO/TKO 5
PODDANIE 2
DECYZJA 0

WZROST: 185 CM, WAGA: 102 KG
WIEK: 35 LAT
KLUB: MMA WARRIORS ZABRZE

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 16-7-0

EXTRAFIGHT (-84 KG): AZIZ KARAOGLU VS MAIQUEL FALCAO

J

AZIZ KARAOGLU
WYGRANE
7 KO/TKO
1 PODDANIE
0 DECYZJA
PRZEGRANE
2 KO/TKO
3 PODDANIE
1 DECYZJA
WZROST: 182 CM, WAGA: 84 KG
WIEK: 38 LAT
KLUB: TEAM ALPHA

KRAJ: NIEMCY
REKORD KSW: 8-6-0
REKORD MMA: 3-2-0

eśli jesteś fanem
spektakularnych nokautów, to jest walka
dla ciebie. 31 wygranych
po ciosach – to suma powalonych na deski rywali Maiquela Falcao i Aziza
Karaoglu. Zarówno Brazylijczyk, jak i Niemiec pokazywali w Federacji KSW,
że przyjęcie ich uderzenia
równa się bliższemu spotkaniu z deskami. Mieszaniec Dusseldorfu już

trzykrotnie nokautował rywali podczas występów dla
polskiej organizacji, z kolei
Brazylijczyk 31 października tak szybko uporał się z
Brettem Cooperem, że postanowił nie brać wolnego
i miesiąc później ponownie wejdzie do klatki, aby
pokazać wszystkim, jak
dobrym jest zawodnikiem.
Lepiej nie mrugajcie, bo
możecie przegapić zakończenie.

MAIQUEL BIG RIG FALCAO
WYGRANE
KO/TKO 24
PODDANIE 6
DECYZJA 5
PRZEGRANE
KO/TKO 5
PODDANIE 2
DECYZJA 0
WZROST: 180 CM, WAGA: 84 KG
WIEK: 34 LAT,
KLUB: FALCAO TEAM

KRAJ: BRAZYLIA
REKORD KSW: 1-1-0
REKORD MMA: 35-7-0
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WALKA O PAS (-66KG): ARTUR SOWIŃSKI VS KLEBER KOIKE ERBST

K

ARTUR KORNIK SOWIŃSKI
WYGRANE
6 KO/TKO
6 PODDANIE
2 DECYZJA
PRZEGRANE
1 KO/TKO
3 PODDANIE
3 DECYZJA

WZROST: 178 CM, WAGA: 66 KG
WIEK: 28 LAT
KLUB: SILESIAN CAGE CLUB

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 5-3-0
REKORD MMA: 15-7-0

iedy w okrągłej klatce KSW spotyka się
dwóch tak znakomitych wojowników, trzeba
zadbać o to, aby pojedynek
zyskał szczególną rangę.
Z tego powodu Federacja
KSW postanowiła przyznać
zwycięzcy starcia Sowiński
vs Erbst pierwszy w historii organizacji pas w kategorii piórkowej. Trudno
wytypować, do kogo może
on powędrować. Nieprzewidywalny i niesamowicie utalentowany grappler
Kleber Koike pokazał w

Poznaniu, że jest także
doskonałym uderzaczem,
kiedy to posłał na deski
Anzora Azhieva. W podobne zdumienie wprowadził
wszystkich Artur Sowiński nokautem na Macieju
Jewtuszce. Późniejsze walki z Anzorem Azhievem i
Vasem Bakocieviciem udowodniły tylko jak klasowy
to zawodnik. Kto zatem
zwycięży?
Niewątpliwie
publiczność, ponieważ ta
dwójka zapewnia niesłychane tempo walki i szereg
niepowtarzalnych akcji.

KLEBER KOIKE ERBST
WYGRANE
KO/TKO 2
PODDANIE 15
DECYZJA 1
PRZEGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 1
DECYZJA 1

WZROST: 175 CM, WAGA: 66 KG
WIEK: 26 LAT,
KLUB: BONSAI JIU-JITSU

KRAJ: JAPONIA
REKORD KSW: 1-0-0
REKORD MMA: 18-3-1

EXTRAFIGHT (-52 KG): KATARZYNA LUBOŃSKA VS ARIANE LIPSKI

N

KATARZYNA LUBOŃSKA
WYGRANE
0 KO/TKO
2 PODDANIE
1 DECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
0 PODDANIE
0 DECYZJA

WZROST: 167 CM, WAGA: 57 KG
WIEK: 23 LATA
KLUB: GŁD TEAM PIŁA

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

a tak wyładowanej
ekscytującymi zawodnikami karcie
walk nie mogło zabraknąć
także pań. Naprzeciw siebie staną dwie debiutujące
w KSW fighterki: Katarzyna Lubońska i Ariane Lipski. Brazylijka z polskimi
korzeniami ma za sobą już
osiem starć, z czego większość wygrywała przez nokaut. Katarzyna Lubońska
jest natomiast niepokonana na zawodowym ringu i

ARIANE LIPSKI

specjalizuje się w technikach parterowych. Która
zawodniczka narzuci rywalce swój styl i przetestuje mniej przyjazną dla niej
płaszczyznę?

NAPRZECIW SIEBIE STANĄ DWIE
DEBIUTUJĄCE W
KSW FIGHTERKI

WYGRANE
KO/TKO 3
PODDANIE 0
DECYZJA 2
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 0
DECYZJA 2

WZROST: 168 CM, WAGA: 57 KG
WIEK: 21 LAT,
KLUB: RASTHAI TEMPLE

KRAJ: BRAZYLIA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 5-3-0

EXTRAFIGHT (-70 KG): ŁUKASZ CHLEWICKI VS BARTŁOMIEJ KURCZEWSKI

Ł

ŁUKASZ SASZA CHLEWICKI
WYGRANE
5 KO/TKO
1 PODDANIE
6 DECYZJA
PRZEGRANE
1 KO/TKO
1 PODDANIE
2 DECYZJA

WZROST: 170 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 36 LAT
KLUB: GRAPPLING KRAKÓW

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 1-2-0
REKORD MMA: 12-4-1

ukasz
Chlewicki
po porażce z Mateuszem
Gamrotem
powraca do krakowskiej
Areny, żeby na własnej ziemi przetestować kolejny
nabytek KSW. Bartłomiej
Kurczewski
udowodnił
poza murami organizacji,
że jest gotowy na starcie
z najlepszymi, a trudno o
bardziej miarodajny test
debiutanta niż zestawienie go ze starym wyjadaczem. „Sasza” jest jednym
z zawodników, który jest
w polskim MMA niemal od

początku.
Reprezentant
Grapplingu Kraków za
każdym razem udowadnia,
że jest nie tylko bardzo doświadczony, ale i cały czas
trudno znaleźć na niego sposób. Z kolei „Kura”
nie przegrał jeszcze nigdy
przed czasem i na pewno
nie będzie chciał, aby tym
razem było inaczej. Możemy spodziewać się naprawdę
emocjonującego
pojedynku, w którym nie
sposób wskazać zwycięzcy
oraz potencjalnego przebiegu boju.

BARTŁOMIEJ KURCZEWSKI

WYGRANE
KO/TKO 5
PODDANIE 1
DECYZJA 3
PRZEGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 0
DECYZJA 5
WZROST: 181 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 29 LAT
KLUB: GRACIE BARRA ŁÓDŹ

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

EXTRAFIGHT (-77 KG): KAMIL SZYMUSZOWSKI VS DAVID ZAWADA
KAMIL SZYMEK SZYMUSZOWSKI
WYGRANE
2 KO/TKO
4 PODDANIE
7 DECYZJA
PRZEGRANE
1 KO/TKO
0 PODDANIE
3 DECYZJA
WZROST:185 CM, WAGA: 77 KG
WIEK: 25 LAT
KLUB: GRACIE BARRA ŁÓDŹ

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 1-0-0
REKORD MMA: 13-4-0

K

amil Szymuszowski
wszedł z impetem do
Federacji KSW, kiedy to na KSW 31 pokonał
byłego mistrza dywizji lekkiej, Macieja Jewtuszkę.
„Szymek” pokazał, że jest
wszechstronnym zawodnikiem i nie boi się podjąć
walki w każdej płaszczyźnie. Czy stanie zatem do
wymian w stójce ze znanym z umiejętności kick-

bokserskich Davidem Zawadą? Pochodzący z Polski
mieszkaniec Dusseldorfu
nie miał okazji pokazać
swojego kunsztu podczas
debiutu w KSW, ponieważ został szybko poddany przez mistrza kategorii
półśredniej, Borysa Mańkowskiego. Czy tym razem
uda mu się zaprezentować
więcej i postawić opór łodzianinowi?

DAVID SAGAT ZAWADA
WYGRANE
KO/TKO 8
PODDANIE 2
DECYZJA 1
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 1
DECYZJA 0
WZROST: 182 CM, WAGA: 77 KG
WIEK: 25 LAT
KLUB: UNIVERSITY OF FIGHTING

KRAJ: NIEMCY
REKORD KSW: 0-1-0
REKORD MMA: 11-2-0

REKLAMA
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EXTRAFIGHT ( -66 KG): ANZOR AZHIEV VS VASO BAKOCEVIC

W

ANZOR AZHIEV
WYGRANE
1 KO/TKO
0 PODDANIE
4 DECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
1 PODDANIE
0 DECYZJA
WZROST: 170 CM, WAGA: 66 KG
WIEK: 25 LAT
KLUB: WCA FIGHT TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 4-2-0
REKORD MMA: 5-2-0

ybuchowość
i
nieprzewidywalność
–
to
zawsze cechowało zawodników z Czeczenii i Bałkanów. Co zatem otrzymamy,
kiedy zestawimy w jednym
starciu
przedstawicieli
obu regionów? Fajerwerki i niezapomnianą wojnę
na pięści! Anzor Azhiev
od
początku
przygody
z KSW zaskakuje, co rusz
to w inny sposób. 25-latek
wciąż uznawany za przy-

szłość kategorii piórkowej
stanie przed niesamowicie
trudnym wyzwaniem. Vaso
Bakocević pokazał wielokrotnie, że jest w stanie
pokonać każdego, a nawet
gdy tego nie zrobi, to napsuje rywalowi sporo krwi.
Poza klatką Vaso nie przestaje się uśmiechać i jest
niezwykle życzliwą osobą,
ale kiedy jego noga staje na
macie, wszyscy doskonale
widzą, dlaczego otrzymał
przydomek „Psychopata”.

VASO PSYCHOPATH BAKOCEVIĆ
WYGRANE
KO/TKO 8
PODDANIE 7
DECYZJA 5
PRZEGRANE
KO/TKO 5
PODDANIE 0
DECYZJA 4

WZROST: 170 CM,
WAGA: 66 KG, WIEK: 26 LAT
KLUB: MMA MONTENEGRO

KRAJ: SERBIA
REKORD KSW: 0-2-0
REKORD MMA: 21-9-0

UNDERCARD (-84 KG): PIOTR WAWRZYNIAK VS ŁUKASZ BIEŃKOWSKI

O

PIOTR WAWRZYNIAK
WYGRANE
3 KO/TKO
0 PODDANIE
3 DECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
2 PODDANIE
0 DECYZJA
WZROST: 177 CM, WAGA: 84 KG
WIEK: 24 LATA
KLUB: GAMENESS TEAM POZNAŃ
REKLAMA
REKLAMA

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 6-2-0

prócz
debiutu
dwóch zawodniczek
na KSW 33 zobaczymy też pierwszą walkę
w organizacji dwóch średnich. Rękawice skrzyżują
Piotr Wawrzyniak i Łukasz
Bieńkowski.
Pochodzący
z Legionowa Bieńkowski
od dawna był uznawany
za kogoś, kto musi pojawić
się w klatce KSW. Dysponujący potężnym uderzeniem 29-latek ostatni raz

walczył we wrześniu ubiegłego roku i od tamtej pory
czeka na szansę występu
dla Federacji KSW. Pochodzący z Poznania Wawrzyniak trenuje natomiast
w Gameness Team, znanym z doskonałych kadetów brazylijskiego jiu-jits.
Będziemy mieli do czynienia zatem z konfrontacją
chwytacz vs uderzacz. Kto
zwycięży w tej odwiecznej
rywalizacji?

ŁUKASZ BIEŃKOWSKI
WYGRANE
KO/TKO 2
PODDANIE 0
DECYZJA 1
PRZEGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 0
DECYZJA 0

WZROST: 182 CM, WAGA: 84 KG
WIEK: 29 LAT
KLUB: LKSW TAJFUN

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

REKLAMA
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CIĘŻKIE STARCIE NA KSW:
BEDORF VS KITA

GDY W LISTOPADZIE 2006 ROKU MICHAŁ KITA DEBIUTOWAŁ W ZAWODOWYM MMA, KAROL BEDORF POKONYWAŁ KOLEJNYCH PRZECIWNIKÓW NA MATACH
GRAPPLERSKICH, ZDOBYWAJĄC PRZY TYM TYTUŁY MISTRZA POLSKI I EUROPY W BRAZYLIJSKIM JIU-JITSU.

R

ok później, również
w listopadzie Bedorf podjął kolejne
wyzwanie i wkroczył do
świata zawodowego MMA.
Osiem lat później, ponownie w listopadzie roku
2015 obaj zawodnicy staną
naprzeciwko siebie, by stoczyć bój o pas mistrzowski
królewskiej kategorii wagowej w klatce KSW.
KAROL BEDORF
Aktualny
mistrz
wagi
ciężkiej zaczynał swoją
przygodę z MMA na ringu
KSW. Podczas ósmej gali
Konfrontacji stoczył dwie
walki - pokonał Francisa Carmonta i przegrał
z Aleksiejem Olejnikiem.
Po tym debiucie zawalczył
cztery razy dla innych organizacji dopisując do
swojego rekordu cztery kolejne zwycięstwa. W roku
2009 powrócił do KSW, by

pozostać tam już na stałe
i systematycznie piąć się
na szczyt dywizji ciężkie.
Niestety pierwsza walka
turniejowa podczas KSW
12, choć zwycięska została
okupiona również kontuzją. Bedorf zniknął z organizacji na prawie dwa lata,
a po powrocie przegrał na
punkty z Rogentem Floretem. Była to jednak ostatnia porażka Karola, który
z następnych trzech bo-

jów wyszedł z podniesioną
ręką, by we wrześniu 2013
roku stanąć naprzeciwko
mistrza olimpijskiego Pawła Nastuli w starciu o pas
kategorii ciężkiej. Po zwycięstwie nad Nastulą, Bedorf zawalczył jeszcze dwukrotnie, a pas mistrzowski
pozostał na jego biodrach.
Tymczasem na horyzoncie
zaczęła rysować się możliwość konfrontacji z Mariuszem Pudzianowskim,

który odprawiał kolejnych
rywali wcześniej pokonanych przez Bedorfa. Dziś
ta możliwość, po porażce
"Pudziana", znacząco się
oddaliła, a przed mistrzem
stanął nowy, piekielnie
trudny rywal, który za
wszelką cenę będzie chciał
mu odebrać pas.
MICHAŁ KITA
Zdecydowanie góruje doświadczeniem nad Karo-

lem Bedorfem. Ma też inny
styl walki i stara się nie
zostawiać wyniku starcia w rękach sędziów. Na
dwadzieścia trzy pojedynki, które stoczył w swojej
karierze jedynie dwa trafiły pod ocenę arbitrów.
Kita, zanim dołączył do
KSW, toczył swoje boje nie
tylko w Polsce, ale również
Anglii, Finlandii, Rosji,
czy USA. Podczas jednego
z turniejów w Rosji, w jed-

ną noc pokonał trzech
przeciwników, wszystkich
przez nokaut w pierwszych rundach. Oczywiście pasmo zwycięstw
pretendenta jest przeplecione również kilkoma porażkami, jednak dziewięć
zwycięstw przez nokaut
i pięć przez poddanie robi
wrażenie. Co ciekawe, Michał w trakcie całej swojej
kariery tylko raz walczył
z innym Polakiem i przegrał.
KTO WYGRA?
Już 28 listopada podczas
gali KSW 33: Materla vs
Khalidov, dowiemy się,
który z Polaków zasiądzie
na tronie królewskiej kategorii wagowej. Przekonamy
się również, czy w zderzeniu dwóch tak groźnych
przeciwników, uda im się
dotrwać do gongu kończącego trzecią rundę.

MICHAŁA MATERLI PRZYGOTOWANIA DO GALI
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TAK BYŁO: KSW 32 LONDYN:

TO JUŻ POWOLI STAJE SIĘ REGUŁĄ, ŻE KAŻDA KOLEJNA GALA KONFRONTACJI SZTUK WALKI ODBIJA SIĘ JESZCZE WIĘKSZYM ECHEM ZARÓWNO

T

ak też było w przypadku KSW 32:
Road to Wembley,
która zdaniem wielu była
najciekawszym wydarzeniem w historii organizacji. Nie da się ukryć,
że pierwsze wydarzenie
zorganizowane
przez
KSW w Wielkiej Brytanii

odniosło wielki sukces.
Tylko jedna z dziewięciu
walk zakończyła się decyzją sędziów, a w pozostałych niezwykle żywiołowa
widownia miała okazję
zobaczyć nie tylko wspaniałe poddania i nokauty, ale i mnóstwo zwrotów
akcji.

PUDZIAN VS GRAHAM
Wisienką na torcie londyńskiej gali było starcie
Mariusza Pudzianowskiego z solidnym i niesłychanie
doświadczonym
Peterem Grahamem. Australijczyk w poprzedniej
walce – z Karolem Bedorfem na KSW 31 – poka-

zał, że trzeba się z nim
liczyć nawet w czołówce
kategorii ciężkiej, a pojedynek z Mariuszem tylko
potwierdził
wcześniejsze
wnioski. „Szef” choć spędził większość pierwszej
rundy na plecach, bardzo mądrze niweczył ataki
„Pudziana”, a pod koniec

REKLAMA
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odsłony zranił go potężnym hakiem. Do drugiej
rundy Pudzianowski wyszedł zamroczony i szybko
okazało się, że wspomniany cios zrobił swoje. Graham, widząc swoją szansę,
zaatakował
kombinacjami, które powaliły byłego
strongmana, a następnie
dobił mieszkańca Białej
Rawskiej młotkami w parterze. Mariusz Pudzianowski po walce zaznaczył, że
każdy kiedyś przegrywa
i nic to nie zmienia w jego
podejściu do sportu. Dalej
będzie robił wszystko, żeby
wygrywać kolejne boje.
MAŃKOWSKI VS TAYLOR
Jedno z dwóch starć,
w którym stawką był pas
KSW, zakończyło się obroną tytułu mistrza kategorii półśredniej. Nikt nie
spodziewał się jednak, że
Borys Mańkowski i Jesse
Taylor zmieszczą w trwającej nieco ponad 3 minuty
walce tak spektakularne show. Amerykanin nie
czekał ani chwili i od razu
zanurkował w poznaniaka z chęcią obalenia. Co
ciekawe, ta sztuka mu się
udała, ale od razu zaczęła się pełna zmian pozycji
walka o dogodne ułożenie
obu zawodników. Mańkowski i Taylor popisywali się
niesamowitymi ucieczkami, które wyglądały niekiedy bardziej na akrobację
niż walkę. Koniec końców
po 150 sekundach walki
reprezentant Ankosu postanowił wrócić do stójki,
jednak podczas wstawania
zaatakował rywala nielegalnym kolanem w głowę.
Na szczęście dla czempiona, cios ledwo musnął
„JT Money” i ten szybko
poinformował sędziego, że
może wracać do gry. Krótko po tym Taylor przebiegł
niemal całą klatkę w celu
ponownego obalenia Borysa i nim się spostrzegł, już
miał na szyi ciasno zapiętą
gilotynę, którą błyskawicznie odklepał. Pas pozostał
na biodrach „Diabła Tasmańskiego”!
MCSWEENEY VS RÓŻALSKI
Kolejna walka potwierdziła znane powiedzenie, że
kiedy do boju stają dwaj

zawodnicy uznawani za
specjalistów od uderzeń,
to pojedynek musi zakończyć się w parterze. James McSweeney nie czekał długo i już po kilku
wymianach w stójce obalił
Marcina Różalskiego. Tam
Anglik robił wszystko, aby
znaleźć się w dogodnej pozycji do zaatakowania próbą poddania. Gdy „Płocki
Barbarzyńca”, chcąc uciec
z ziemi, odwrócił się do
„Młota” plecami, ten nie
zmarnował szansy i błyskawicznie zapiął duszenie. „Różal” nie bronił się
długo i zawiedziony z takiego przebiegu starcia,
odklepał.
NARKUN VS RELJIC
Jeszcze szybciej zakończył się pojedynek, którego stawką był pas mistrzowski KSW w wadze
półśredniej. Ku zdumieniu
wszystkich Tomasz Narkun znokautował Gorana
Reljicia. Chorwat przed
tą walką słynął z tego, że
nie tylko nie da się go powalić na ziemię, a żadne
próby skończeń nie są mu
straszne. O ile nie wiemy
dalej nic o osłabieniu odporności „Ducha” na dźwignie i duszenia, to jednego
możemy być pewni – da
się mu wyłączyć światło,
jeśli jest się zawodnikiem
pokroju „Żyrafy”. Szczecinianin nie zamierzał
szukać parteru, od razu
zaczął wymieniać uderzenia z Reljiciem, a potężne
ciosy fruwały w powietrzu
i wiadomo było, że jeśli
któryś z nich trafi, może
zakończyć bój. Tak się też
stało, Berserker idealnie
wycelował w szczękę rywala, a ten momentalnie
padł. Wystarczyło jeszcze
tylko dołożyć kilka trafień
na ziemi i Narkun mógł się
cieszyć z największej wygranej w karierze. Po walce
wszyscy dowiedzieli się też,
że nowy mistrz podszedł do
pojedynku niezwykle emocjonalnie, co słychać było
w wywiadzie, który zostanie zapamiętany nie mniej
niż wspaniały nokaut.
GAMROT VS PIRAEV
Starcie pomiędzy Mateuszem Gamrotem i Mari-
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W POLSCE, JAK I ZA GRANICAMI NASZEGO KRAJU

fem Piraevem miało odpowiedzieć na pytanie, kto
jest największym europejskim talentem w kategorii
lekkiej. Poznaliśmy odpowiedź, ale chyba nikt się
nie spodziewał, że będzie
aż tak jednoznaczna. Reprezentant Ankosu nie dał
rywalowi żadnych złudzeń
i zupełnie zdominował Rosjanina. „Gamer” w swoim
stylu bez żadnych problemów sprowadził „Piranię”, a na ziemi dosłownie
wgniatał go w matę zarówno ciosami, jak i łokciami
oraz potężnymi rozbiciami
gardy. W drugiej odsłonie
kluczowy okazał się moment, w którym Piraev zaatakował wysokim kopnięciem. Gamrot zablokował
uderzenie, a jego rekcja
spowodowała
uszkodzenie stopy Dagestańczyka. Kiedy tylko poznaniak
zorientował się, że Marif
ma problemy ze staniem,
ponownie ruszył na niego

KIEDY DO BOJU
STAJĄ DWAJ
ZAWODNICY
UZNAWANI ZA
SPECJALISTÓW
OD UDERZEŃ,
TO POJEDYNEK
MUSI
ZAKOŃCZYĆ SIĘ
W PARTERZE

z szarżą i obalił. Dalszy
przebieg walki przypominał bardzo pierwszą odsłonę, z tą tylko różnicą, że
„Gamer” nie pozwolił „Piranii” dotrwać do gongu. Po
ośmiu i pół minuty walki
kanonadą ciosów z góry
zmusił sędziego do przerwania.
MOKS VS WALLHEAD
Pojedynek Rafała Moksa z Jimem Wallheadem
zaczął się dość nietypowo. Obaj zawodnicy przez
pierwsze minuty mieli do
siebie tak duży szacunek,
że żaden z nich nie ośmielił
się zdecydowanie zaatakować przeciwnika. Pierwszy
krok zrobił Rafał Moks,
który spróbował zaskoczyć „Judo” swoją firmową
skrętówką.
Doświadczony Anglik nie dał się jednak i odpowiadał niskimi
kopnięciami oraz ciosami
z dystansu. W drugiej rundzie wszystko nabrało tem-

pa i szybko okazało się, że
ostrożność z pierwszych
minut nie była bezpodstawna. W połowie odsłony Wallhead trafił Polaka
kombinacją ciosów sierpowych i mocno go naruszył.
„Kulturysta” zupełnie stracił rezon, zaczął się cofać,
czym nakłonił „Judo” do
dalszego natarcia. Po kilku kolejnych uderzeniach
szczeciński Berserker padł
nieprzytomny na ziemię.
WŁODAREK VS THOMPSON
Michał Włodarek miał prawo być rozgoryczony zaraz
po ogłoszeniu werdyktu po
starciu z Olim Thompsonem. Rozgoryczony przede
wszystkim ze względu na
własną nieuwagę, bowiem
Polak wychodząc do trzeciej rundy, mógł być przekonany o tym, że wszystko
zmierza w dobrym kierunku i prawdopodobnie, jeśli
walka potrwa kolejne pięć
minut, to wygra na kar-

tach sędziowskich. Tak się
jednak nie stało, bowiem
„Komar” po upływie niecałych dwóch minut zaatakował Anglika dwoma zabronionymi ciosami kolanem
w parterze. Uderzenia okazały się na tyle poważne, że
pojedynek został przerwany, a „Spartiata” zwyciężył
przez dyskwalifikację.
FALCAO VS COOPER
Wiele osób wskazywało na
to, że bój pomiędzy Maiquelem Falcao a Brettem Cooperem może być jednym
z ciekawszych na londyńskiej gali. Można śmiało
powiedzieć, iż ta grupa się
nie zawiodła. Choć starcie trwało jedynie 59 sekund, to nokaut zaserwowany przez Brazylijczyka
był bez wątpienia jednym
z bardziej widowiskowych
w dziejach organizacji. „Big
Rig” trafił „Fudoshina” idealnie wyprowadzonym ciosem, który w mgnieniu

oka pozbawił Amerykanina przytomności.
KRAKOWSKI VS WINNER
Najcenniejsze zwycięstwo
w karierze zanotował Leszek
Krakowski. Polak dość nieoczekiwanie poradził sobie
bez większych problemów
z weteranem największych
ringów i klatek, Andrem
Winnerem. Krakowski przeważał w klinczu i nie pozwalał Anglikowi na rozwinięcie
skrzydeł w dystansie. Po
trzech rundach sędziowie
jednomyślnie wskazali na
mieszkającego na Wyspach
zawodnika znad Wisły.
KSW POWRÓCI DO LONDYNU?
Niezwykle udany debiut
Konfrontacji Sztuk Walki
za granicami Polski skłonił właścicieli Federacji
do tego, aby już teraz zapowiedzieli, że organizacja
będzie dążyła do produkowania kolejnych wydarzeń
w Wielkiej Brytanii.
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