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GALA KSW 35
Piątek, 27 maja 2016R.
Ergo Arena, Gdańsk / Sopot
www.kswmma.com

BĘDZIEMY SIĘ ŁOIĆ Z MARIUSZEM,
AŻ KTÓRYŚ Z NAS
NIE PADNIE.
MARCIN RÓŻALSKI

KSW TYM RAZEM W PIĄTEK

NAJWIĘKSZE GWIAZDY ORGANIZACJI MAMED KHALIDOV, MARIUSZ PUDZIANOWSKI I MICHAŁ MATERLA ZAWALCZĄ W TRZECH WALKACH WIECZORU 27 MAJA
NA GRANICY GDAŃSKA I SOPOTU

Po

zdobyciu pasa
KSW w kategorii średniej
niepokonany na polskiej
ziemi Mamed Khalidov
(31-4, 12 KO, 17 Sub) stanie do pierwszej obrony
tytułu. Naprzeciw nieprzewidywalnego i zjawiskowo walczącego zawodnika
Berkut Arrachion Olsztyn stanie król nokautu Aziz Karaoglu (9-6, 8
KO, 1 Sub). Autor jednego z najszybszych nokautów w dziejach Federacji
KSW skończył ostatnie
trzy pojedynki w pierwszej rundzie. Zderzenia
z pięścią 38-latka nie
przetrwali Piotr Strus, Jay
Silva i Maiquel Falcao. Teraz Karaoglu zmierzy się
z największym wyzwaniem
w karierze i spróbuje odebrać pas najlepszemu zawodnikowi w Europie, Mamedowi Khalidovowi.

skowość toczonych bojów.
Możemy być pewni, że „Pudzian” chętnie dołączy się
do tej gry.
MATERLA WRACA DO KLATKI
Były mistrz Michał Materla (22-5, 4 KO, 12 Sub)
powróci po stracie pasa,
by zawalczyć z najbardziej
doświadczonym zawodnikiem polskiej sceny MMA,
Antonim
Chmielewskim
(32-14, 5 KO, 18 Sub).
„Antonio” to zwycięzca turniejów na KSW 2 i KSW 3,
z kolei Materla to najdłużej
panujący mistrz w dziejach Federacji KSW. To będzie starcie dwóch legend.

STARCIE IKON KSW
Najsilniejszy człowiek na
świecie powróci na polską ziemię, żeby zmierzyć
się po raz kolejny z legendą sportów walki. Po wy-

granej z Pawłem Nastulą
Mariusz Pudzianowski (94, 3 KO, 2 Sub) spróbuje
pokonać jednego z najlepszych uderzaczy w organizacji KSW, Marcina

MIEJSCE

Ergo Arena, Gdańsk / Sopot

NIE ZABRAKNIE MISTRZÓW
Na KSW 35 przyznany zostanie także zwakowany
przez Macieja Jewtuszkę
pas w kategorii lekkiej. Do
boju o niego stanie niepokonany
reprezentant

Różalskiego (5-4, 3 KO, 1
Sub). Legendarny „Płocki
Barbarzyńca” zawsze zostawia w klatce całe serce
i podkreśla, że najważniejsza jest dla niego widowi-

OTWARCIE BRAM

TERMIN

18.00

27.05 (PIĄTEK)

Ankosu Poznań Mateusz
Gamrot (10-0, 4 KO, 2 Sub)
oraz były mistrz dwóch czołowych europejskich organizacji Mansour Barnaoui
(12-3, 4 KO, 7 Sub).
WETERANI VS MŁODZI
Oprócz
tego
widzowie
w hali i miliony przed telewizorami zobaczą pojedynki weterana Łukasza
Chlewickiego z młodym talentem Marifem Piraevem
oraz walczączych o utrzymanie w organizacji Rafała
Moksa z Robertem Radomskim. Do okrągłej klatki
w trójmieście wejdzie również dwóch debiutantów
Marcin Wrzosek i Filip Wolański, ponadto niezwykle
wytrzymały Michał Fijałka i „Gigant” z Piły Marcin Wójcikm, a kartę walk
otwarzy pojedynek Kamila
Szymuszowskiego z Mindaugasem Verzbickasem.

OFICJALNE WAŻENIE:
CZWARTEK, 26 MAJA, GODZ. 16.30 W ERGO
ARENA. WSTĘP WOLNY!
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KTÓRYŚ Z NAS BĘDZIE ZNOKAUTOWANY.
JA, ALBO MARCIN.
NIE BĘDZIEMY SIĘ OSZCZĘDZAĆ.
MARIUSZ PUDZIANOWSKI

POJEDYNKI GALI KSW 35

vs
vs
vs

KARTY NAJWIĘKSZYCH WALK NAJBLIŻSZEJ GALI KSW. NA NASTĘPNYCH STRONACH PREZENTUJEMY KARTY KOLEJNYCH WALK
WALKA O PAS (-84 KG): MAMED KHALIDOV VS AZIZ KARAOGLU

J

MAMED KHALIDOV
WYGRANE
12 KO/TKO
17 PODDANIE
2 DECYZJA
PRZEGRANE
1 KO/TKO
2 PODDANIE
1 DECYZJA

WZROST: 182 CM, WAGA: 84 KG
WIEK: 35 LAT, KRAJ: POLSKA
KLUB: BERKUT ARRACHION

OLSZTYN
REKORD KSW: 16-0-2
REKORD MMA: 31-4-2

eden z najlepszych
zawodników
wagi
średniej na świecie
długo wzbraniał się przed
walką o tytuł mistrzowski
Federacji KSW, który zdaniem wielu należał mu się
od dawna. W końcu doszło
jednak do upragnionego
starcia z Michałem Materlą
i to zawodnik Berkut Arrachion okazał się lepszy i zabrał pas do Olsztyna. Teraz
przyszła pora na pierwszą
obronę tytułu. 35-latek jest
niepokonany w ringu i klatce KSW, a w ostatnich jedenastu walkach tylko raz
o wyniku decydowali sędziowie, a aż 9 pojedynków
kończyło się w pierwszej od-

słonie. Skoro mowa o szybkim pokonywaniu rywali, to
do tablicy musi zostać wywołany pretendent w osobie Aziza Karaoglu. Reprezentant Niemiec spędził
w klatce w ostatnich trzech
walkach dla KSW łącznie
mniej niż trwa jedna runda.
Spotkania z piekielną siłą
39-latka nie wytrzymały
szczęki Piotra Strusa, Jaya
Silvy i Maiquela Falcao. Czy
Khalidov po raz kolejny zaatakuje jakąś spektakularną techniką i nie pozwoli rywalowi rozwinąć skrzydeł?
A może Karaoglu trafi mistrza i zszokuje świat MMA?
Przekonamy się o tym już
27 maja na KSW 35.

AZIZ KARAOGLU
WYGRANE
KO/TKO 8
PODDANIE 1
DECYZJA 0
PRZEGRANE
KO/TKO 2
PODDANIE 3
DECYZJA 1

WZROST: 182 CM, WAGA: 84 KG
WIEK: 38 LAT
KLUB: TEAM ALPHA GERMANY

KRAJ: TURCJA
REKORD KSW: 4-2-0
REKORD MMA: 9-6-0

EXTRAFIGHT (-84 KG): MICHAŁ MATERLA VS ANTONI CHMIELEWSKI

A

MICHAŁ CIPAO MATERLA

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

WZROST: 182 CM, WAGA: 83 KG
WIEK: 32 LAT,
KLUB: BERSERKERS TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 12-3-0
REKORD MMA: 22-5-0

ntoni Chmielewski
nie wahał się wziąć
walki z mocno faworyzowanym Svetlozarem
Savovem na kilka dni przed
galą KSW 34, kiedy okazało się, że Łukasz Bieńkowski nie może stawić się
w klatce. Ku zaskoczeniu
wielu, warszawianin nie
tylko wygrał, ale i popisał
się rzutem, który przeszedł do historii jako jedna
z najbardziej spektakularnych akcji w dziejach Federacji KSW. Gdy okazało
się, że na KSW 35 nie pojawi się Kendall Grove, weteran znów nie zastanawiał

się długo i zgłosił swoją
gotowość do skrzyżowania
rękawic z byłym mistrzem
kategorii średniej. Michał
Materla wróci do walki po
najprawdopodobniej najtrudniejszej
przegranej
w karierze. W ostatnim
pojedynku w jednym z najważniejszych starć w historii mieszanych sztuk walki
nad Wisłą szczecinianin
musiał uznać wyższość
swojego kolegi, Mameda
Khalidova. Teraz niezwykle pracowity i obdarzony
ogromnym sercem fighter
zrobi wszystko, żeby wrócić na mistrzowską drogę.

ANTONI CHMIELU CHMIELEWSKI
WYGRANE
KO/TKO 5
PODDANIE 18
DECYZJA 9
PRZEGRANE
KO/TKO 6
PODDANIE 2
DECYZJA 6

WZROST: 183 CM, WAGA: 84 KG
WIEK: 34 LAT, KRAJ: POLSKA
KLUB: NASTULA OKNIŃSKI TEAM

/ S4 FIGHT CLUB
REKORD KSW: 13-4-0
REKORD MMA: 32-14-0

EXTRAFIGHT (-120 KG): MARIUSZ PUDZIANOWSKI VS MARCIN RÓŻALSKI
MARIUSZ DOMINATOR PUDZIANOWSKI
WYGRANE
3 KO/TKO
2 PODDANIE
4 DECYZJA
PRZEGRANE
1 KO/TKO
3 PODDANIE
0 DECYZJA

WZROST: 186 CM, WAGA: 120 KG
WIEK: 39 LAT
KLUB: PUDZIAN TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 9-2-0
REKORD MMA: 9-4-0

Do

tego
starcia
musiało w końcu
dojść. Dwie wielkie gwiazdy KSW i osobowości, koło
których nie da się przejść
obojętnie, wreszcie zmierzą się ze sobą w klatce. „Płocki Barbarzyńca”
od lat marzy o wojnie na
pięści, ale kolejni rywale albo nie wytrzymywali ataków „Różala”, albo
uciekali do parteru, żeby
nie mierzyć się z Różalskim w jego najsilniejszej
płaszczyźnie. Mariusz Pudzianowski
udowadniał

za to wielokrotnie, że nie
boi się zaryzykować. Najsilniejszy człowiek świata
był o krok od walki o pas
KSW w wadze ciężkiej, ale
potknięcie w starciu z Grahamem zatrzymało jego
marsz. Różalski wraca po
dwóch porażkach i jest
głodny zwycięstwa jak nigdy. Obaj panowie mają
wiele do udowodnienia kibicom oraz przede wszystkim samym sobie. Jedno
jest pewne – wynik tego
pojedynku jest nieprzewidywalny. Tu może zdarzyć
się wszystko.

MARCIN RÓŻAL RÓŻALSKI

WYGRANE
KO/TKO 3
PODDANIE 1
DECYZJA 1
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 2
DECYZJA 1
WZROST: 188 CM,
WAGA: 103 KG
WIEK: 38 LAT,

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 5-3-0
REKORD MMA: 5-4-0
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KAŻDY ZAWODNIK,
KTÓRY MOCNO BIJE, NOKAUTUJE,
JEST WYZWANIEM
MAMED KHALIDOV

WALKA O PAS (-70 KG): MATEUSZ GAMROT VS MANSOUR BARNAOUI

M

MATEUSZ GAMER GAMROT
WYGRANE
4 KO/TKO
2 PODDANIE
4 DECYZJA
PRZEGRANE
0 KO/TKO
0 PODDANIE
0 DECYZJA

WZROST: 180 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 25 LAT,
KRAJ: POLSKA

KLUB: ANKOS MMA POZNAN
REKORD KSW: 6-0-0
REKORD MMA: 10-0-0

ateusz
Gamrot
w każdej kolejnej
walce dla KSW
staje przed coraz trudniejszym wyzwaniem i za każdym razem udowadnia, że
nie ma poprzeczki, której
by nie przeskoczył. Niepokonany zawodnik Ankosu
po sześciu starciach na
arenach KSW w końcu zawalczy o wymarzony pas
kategorii lekkiej, ale znów
będzie musiał wspiąć się
na wyżyny, bowiem naprzeciw niego stanie Man-

sour Barnaoui. „The Afro-Samurai” jeszcze nigdy
nie przegrał przed czasem
i ma na koncie dwa pasy
czołowych
europejskich
organizacji. Jego specjalnością jest parter, w którym Gamrot był już kilka
razy zagrożony. Zobaczymy, jakie postępy zrobił
reprezentant Ankosu, który uważa, że pas kategorii
lekkiej od dawna powinien
okalać jego biodra i piątkowe starcie to tylko czysta
formalność.

MANSOUR THE AFRO SAMURAI BARNAOUI
WYGRANE
KO/TKO 4
PODDANIE 7
DECYZJA 1
PRZEGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 0
DECYZJA 3

WZROST: 183 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 24 LATA,
KLUB: TEAM MAGNUM

KRAJ: FRANCJA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 12-3-0

EXTRAFIGHT (-70 KG): ŁUKASZ CHLEWICKI VS MARIF PIRAEV

Po

ŁUKASZ SASZA CHLEWICKI
WYGRANE
5 KO/TKO
1 PODDANIE
7 DECYZJA
PRZEGRANE
1 KO/TKO
1 PODDANIE
2 DECYZJA
WZROST: 170 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 37 LAT,
KRAJ: POLSKA

KLUB: GRAPPLING KRAKOW
REKORD KSW: 2-2-0
REKORD MMA: 13-4-1

raz kolejny Łukasz Chlewicki
stanie naprzeciw wschodzącego talentu
wagi lekkiej. Do tej pory
testów „Saszy” nie zdali Łukasz Rajewski i Bartłomiej
Kurczewski. Tylko najbardziej utalentowany zawodnik wagi lekkiej w Europie,
Mateusz Gamrot, potrafił
znaleźć receptę na 37-latka
z Kujaw. Marif Piraev zadebiutował w KSW podczas

londyńskiej gali i musiał
uznać wyższość wspomnianego zawodnika Ankosu.
Młody Rosjanin ma na
koncie 13 wygranych pojedynków, z których 10 kończył przed czasem. Z kolei
reprezentant Grapplingu
Kraków w swojej długiej karierze tylko dwa razy uległ
przed czasem. Na KSW 35
przekonamy się, który z zawodników zrobi krok do rewanżu z poznaniakiem.

MARIF PIRANHA PIRAEV
WYGRANE
KO/TKO 3
PODDANIE 7
DECYZJA 3
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 0
DECYZJA 0
WZROST: 175 CM, WAGA: 70 KG
WIEK: 24 LAT,
KLUB: FIGHT NIGHTS TEAM

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

EXTRAFIGHT (-77 KG): RAFAŁ MOKS VS ROBERT RADOMSKI

R

RAFAŁ KULTURYSTA MOKS

WYGRANE
0 KO/TKO
9 PODDANIE
1 DECYZJA
PRZEGRANE
4 KO/TKO
0 PODDANIE
4 DECYZJA

WZROST: 173 CM, WAGA: 77 KG
WIEK: 29 LAT,
KRAJ: POLSKA

KLUB: BERSERKERS TEAM
REKORD KSW: 3-4-0
REKORD MMA: 10-8-0

afał Moks wróci do
okrągłej klatki KSW
po dwóch porażkach
z rzędu. Popularny „Kulturysta” w ostatnich dwóch
starciach uległ mocnemu
Anglikowi Jimowi Wallheadowi oraz byłem mistrzowi KSW, Aslambekowi Saidovowi. Teraz szczeciński
Berserker będzie musiał
zrobić wszystko, żeby uratować kontrakt z KSW.
Przeszkodzić mu spróbuje reprezentant Spartana
Chorzów, Robert Radomski. Katowiczanin ma na

koncie dwa zwycięstwa
w KSW i chętnie sięgnie
po trzecią wygraną. 32-latek ostatni raz walczył dla
największej polskiej organizacji dwa lata temu
podczas KSW 29: Reload.
Wtedy zdecydowanie wypunktował Mateusza Piskorza. Później Radomski
miał pojawić się na KSW
31, ale kontuzja uniemożliwiła mu wejście do klatki.
Panowie skończyli łącznie
14 pojedynków przez poddanie, co zapowiada fenomenalną wojnę w parterze.

ROBERT RADOMSKI
WYGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 5
DECYZJA 6
PRZEGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 1
DECYZJA 2

WZROST: 180 CM, WAGA: 77 KG
WIEK: 28 LAT, KRAJ: POLSKA
KLUB: SPARTAN CHORZOW /

PACO KATOWICE
REKORD KSW: 2-1-0
REKORD MMA: 12-3-0

EXTRAFIGHT (-66 KG): MARCIN WRZOSEK VS FILIP WOLAŃSKI
MARCIN THE POLISH ZOMBIE WRZOSEK
WYGRANE
4 KO/TKO
3 PODDANIE
3 DECYZJA
PRZEGRANE
1 KO/TKO
0 PODDANIE
2 DECYZJA

WZROST:175 CM, WAGA: 65 KG
WIEK: 28 LAT
KLUB: GRACIE BARRA ŁÓDŹ

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

D

wóch
czołowych
zawodników wagi
piórkowej
skrzyżuje pięści w trzecim pojedynku trójmiejskiej gali
KSW 35. Marcin Wrzosek
nie bez powodu zyskał za
granicami miano „Polskiego Zombie”. Bydgoszczanin przyzwyczaił widzów
do tego, że jego walki są
niesamowicie
efektowne
i emocjonujące, a skończenie 28-latka przed czasem
graniczy z cudem. Filip

Wolański wchodzi do KSW,
by zastąpić Anzora Azhieva, który miał być pierwotnym rywalem Wrzoska.
Reprezentant Grapplingu
Kraków jest niepokonany
od 2012 roku, a ostatnio
wygrywał między innymi
ze znamy z KSW Sergiejem
Grecichą. Zwycięzca tego
pojedynku będzie bardzo
bliski starcia o pas kategorii piórkowej, dlatego też
żaden z zawodników nie
cofnie się nawet o krok.

FILIP WOLAŃSKI
WYGRANE
KO/TKO 3
PODDANIE 2
DECYZJA 4
PRZEGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 1
DECYZJA 0

WZROST: 177 CM, WAGA: 66 KG
WIEK: 24 LATA
KLUB: GRAPPLING KRAKÓW

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 9-1-0
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UWAŻAM SIEBIE ZA WOJOWNIKA I NIGDY NIE KALKULUJĘ.
ZAWSZE STAWIAM CZOŁA KAŻDEMU RYWALOWI,
KTÓREGO POSTAWIĄ PRZEDE MNĄ W KSW
MICHAŁ MATERLA

WALKI KSW W ERGO ARENA
DO 35. GALI KSW, PODCZAS KTÓREJ WYSTĄPIĄ NAJWIĘKSZE GWIAZDY ORGANIZACJI, POZOSTAŁO JUŻ TYLKO PARĘ DNI

G

d a ń s ko - s o p o ck a
hala, w której murach toczyli boje
najlepsi zawodnicy mieszanych sztuk walki, po
raz szósty będzie gościć
u siebie organizację KSW.
Ergo Arena od lat jest stałym punktem na mapie
Konfrontacji, a jej historia nieodłącznie wiąże się
z historią KSW, które rok
rocznie wraca na granicę
Gdańska i Sopotu ze swoimi wydarzeniami.
Po raz pierwszy Konfrontacja zawitała do Ergo Areny
w roku 2011 z galą KSW
16. Już wtedy publiczność
miała okazję oglądać w akcji gwiazdy zbliżającej się
gali KSW 35. Michał Materla pokonał wówczas Jamesa Zikicia, Marcin Różalski wyszedł zwycięsko
z boju z Sergeyem Shemetovem, Mamed Khalidov
poddał Matta Lindlanda,
a Mariusz Pudzianowski
musiał uznać wyższość Jamesa Thompsona.
Rok później, we wrześniu,

czas KSW 35 dojdzie do
rewanżu pomiędzy zawodnikami, a w historii Ergo
Areny zostanie zapisany
kolejny tytaniczny bój wojowników KSW.

KSW ponownie zawitało
do Ergo Areny i ponownie
publiczność miała okazję
zobaczyć w walkach Marcina Różalskiego i Mariusza
Pudzianowskiego. Podczas
gali KSW 20 ręce obu zawodników po zakończonych
starciach były uniesione
w górę. Nikt wtedy nie przewidywał, że zawodowe drogi obu fighterów kiedyś się
przetną i że pewnego dnia
panowie wejdą do klatki razem w gdańsko-sopockiej
hali. Wygląda jednak na to,
że wspólne starcie było im
pisane.
Podczas 20. gali KSW poza
„Pudzianem” i „Różalem”
kibice mieli okazję obejrzeć jedną z najlepszych
i najbardziej zaciętych
walk w historii polskiego MMA. Dwaj przyjaciele
Borys Mańkowski i Rafał
Moks dali prawdziwy popis umiejętności, serca do
walki i sportowego ducha
tocząc mocny bój przez
całe trzy rundy. Podczas
zbliżającej się gali KSW 35
kibicie ponowie będą mogli

Podczas KSW 23 wystąpił
również Mateusz Gamrot,
dla którego był to debiut
w organizacji. Dziś popularny „Gamer” przygotowuje się do walki o mistrzowski pas. Stoczy ją
z groźnym Mansourem
Barnaoui i już pod koniec
maja ponownie pokaże
gdańsko-sopockiej
publiczności na co go stać.

podziwiać w walce Rafała
Moksa, który zmierzy się
Robertem Radomskim.
W roku 2013, zgodnie
z tradycją, w Ergo Arenie
KSW zorganizowało kolejną galę. KSW 23: Królewskie Rozdanie przywiodło
do hali Michała Materlę,
Mariusza Pudzianowskie-

go i Mameda Khalidova.
Z tej trójki koniecznie
trzeba przypomnieć o walce Michała Materli, który
właśnie podczas KSW 23
zmierzył się po raz pierwszy z Kendallem Grove.
Po krwawym boju to ręka
Michała była uniesiona,
jednak starcie okazało się
na tyle wyrównane, że pod-

vs
vs

W maju roku 2014 w Ergo
Arenie odbyła się jedna
z najważniejszych gal Konfrontacji. KSW 27: Cage
Time było wydarzeniem,
które wprowadziło do organizacji okrągłą arenę walk.
Biały ring przeszedł wtedy
do historii, a publiczność
miała okazję podziwiać zawodników w nowej, okrągłej
klatce. Podczas tej gali kibice ponownie mogli zobaczyć
niektórych bohaterów zbli-

żającego się KSW 35. Poza
Mamedem
Khalidovem,
Mariuszem Pudzianowskim
i Mateuszem Gamrotem
w klatce zawalczył również
weteran polskiego MMA Łukasz Chlewicki. Wygraną
nad Łukaszem Rajewskim,
Chlewicki udanie powrócił
do organizacji, a podczas
KSW 35 zmierzy się z groźnym Rosjaninem Marif Piraevem.
Zeszłoroczna, majowa gala
KSW 31 ponownie zgromadziła w Ergo Arenie
gwiazdy organizacji. Podczas wydarzenia doszło do
historycznego pojedynku
Michała Materli z Tomaszem Drwalem, Mariusz
Pudzianowski w pięknym
stylu znokautował Rollesa
Gracie, a najbliższy przeciwnik Mameda Kalidova
Aziz Karaoglu szybko uporał się z Jayem Silvą. Kibice w Ergo mieli wtedy okazję zapoznać się z Karolem
Celińskim i Kamilem Szymuszowskim, którzy również wystąpią podczas gali
KSW 35.  

EXTRAFIGHT ( -93 KG): MICHAŁ FIJAŁKA VS MARCIN WÓJCIK

M

MICHAŁ SZTANGA FIJAŁKA
WYGRANE
5 KO/TKO
8 PODDANIE
2 DECYZJA
PRZEGRANE
2 KO/TKO
2 PODDANIE
1 DECYZJA
WZROST: 180 CM, WAGA: 92 KG
WIEK: 32 LAT
KLUB: BERSERKERS TEAM

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 4-0-0
REKORD MMA: 15-5-1

ichał Fijałka wraca do KSW po
ośmiu
latach.
Reprezentant Berserkers
Team po raz ostatni walczył
w największej polskiej organizacji podczas KSW 10,
kiedy to wygrał w pierwszym starciu turnieju z
Matiasem Bariciem, ale ze
względu na kontuzję musiał wycofać się z kolejnych
pojedynków. Teraz „Sztanga” powraca do KSW, by

zastąpić Karola Celińskiego w walce z Marcinem
Wójcikiem. „Giganta” kibice poznali na warszawskiej gali KSW. 26-latek
bez problemu uporał się z
Tomaszem Kondraciukiem
i dopisał do swojego rekordu siódmą wygraną przed
czasem. Wójcik pokazał, że
potrafi złamać najtwardszych rywali, a do takich
bez wątpienia należy też o
sześć lat starszy Berserker.

MARCIN THE GIANT WÓJCIK
WYGRANE
KO/TKO 3
PODDANIE 4
DECYZJA 1
PRZEGRANE
KO/TKO 1
PODDANIE 2
DECYZJA 1
WZROST: 182 CM, WAGA: 107 KG,
WIEK: 26 LAT
KLUB: GLD TEAM PIŁA

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 1-1-0
REKORD MMA: 8-4-0

EXTRAFIGHT (-77 KG): KAMIL SZYMUSZOWSKI VS MINDAUGAS VERZBICKAS
KAMIL SZYMEK SZYMUSZOWSKI
WYGRANE
2 KO/TKO
4 PODDANIE
8 DECYZJA
PRZEGRANE
1 KO/TKO
0 PODDANIE
3 DECYZJA

WZROST: 184 CM, WAGA: 77 KG
WIEK: 26 LAT
KLUB: GRACIE BARRA ŁÓDŹ

KRAJ: POLSKA
REKORD KSW: 2-0-0
REKORD MMA: 14-4-0

K

amil Szymuszowski
jest
niepokonany
w Federacji KSW.
Zawodnik ze Zgierza nie
zaznał smaku porażki od
ponad dwóch lat i siedmiu
pojedynków. W debiucie
podczas KSW 31 „Szymek” zaskoczył wszystkich
i pokonał byłego mistrza
w wadze lekkiej, Macieja Jewtuszkę. Na zeszłorocznej gali w Krakowie
Szymuszowski po bardzo
wyrównanej walce dołożył

zwycięstwo z byłym pretendentem do pasa Davidem Zawadą. Naprzeciw
zgierzanina stanie „Cichy
Zabójca” z Litwy. Mindaugas Verzbickas zasłużył na
miano pogromcy polskich
talentów po tym, jak w
ostatnich dwóch walkach
poddał w pierwszej rundzie młodych i perspektywicznych
zawodników
znad Wisły. Czy uda mu
się powtórzyć ten wyczyn
po raz trzeci?

MINDAUGAS SILENT ASSASIN VERZBICKAS
WYGRANE
KO/TKO 3
PODDANIE 7
DECYZJA 0
PRZEGRANE
KO/TKO 0
PODDANIE 0
DECYZJA 3
WZROST: 182 CM, WAGA: 77 KG
WIEK: 25 LAT
KLUB: MMA BUSHIDO TEAM

KRAJ: LITWA
REKORD KSW: 0-0-0
REKORD MMA: 10-3-1
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GDY WEJDĘ DO KLATKI, CHCĘ DAĆ Z SIEBIE
WSZYSTKO. LUBIĘ WALCZYĆ, KOCHAM
WALCZYĆ. CHCĘ DAĆ Z SIEBIE MAKSIMUM .
AZIZ KARAOGLU

GALA KSW 35
Piątek, 27 maja 2016R.
Ergo Arena, Gdańsk / Sopot
www.kswmma.com

MATERLA I CHMIELEWSKI
DROGA ZAWODNIKÓW DO KSW 35

P

odczas zbliżającego
się wielkimi krokami KSW 35 dojdzie
do starcia dwóch legend
mieszanych sztuk walki
w Polsce. Legend, które nie
tylko debiutowały w tym
samy 2003 roku, ale również toczyły walki podczas
tych samych gal, nigdy jednak na przestrzeni trzynastu lat nie stanęły naprzeciwko siebie. Dziś starcie
to dojdzie do skutku i spoREKLAMA

kojnie można powiedzieć,
że będzie nie tylko kwintesencją mieszanych sztuk
walki, ale również kolejnym rozdziałem historii
tego sportu w Polsce.
DEBIUT W TYM SAMYM CZASIE
Michał Materla i Antoni
Chmielewski
zadebiutowali w zawodowym MMA
tego samego dnia i trakcie tej samej gali. 22 października 2003 roku obaj

wzięli udział w turnieju
zorganizowanym podczas
wydarzenia o nazwie MMA
Polska 2. Obaj też wygrali
dwa pojedynki eliminacyjne, a w finale, który odbył
się w grudniu zdobyli tytuły mistrzów Polski – Michał
Materla w kategorii 100
kg, a Antoni Chmielewski
w kategorii 80 kg. Później
drogi fighterów się rozeszły.
DROGA MATERLI
Przez dwa lata zawodowej
kariery Michał Materla
szedł jak burza przez świat
MMA pokonując aż ośmiu
przeciwników w kraju i za
granicą. Dopiero w listopadzie roku 2005 szczeciński
Berserker
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 kolejnego pojedynku z Angolczykiem
i zamknięcia ekscytującej
trylogii drugim zwycięstwem polskiego mistrza.
W kolejnym starciu Materla pokonał Tomasza Drwala i rządził niepodzielnie
zasiadając na tronie kategorii średniej w KSW. Pod
koniec roku 2015 doszło
jednak do konfrontacji, na
którą czekali wszyscy fajni MMA w Polsce. Michał
Materla stanął naprzeciwko Mameda Khalidova, by
ostatecznie wyjaśnić, kto
jest królem wagi średniej
w kraju. Nieprzewidywalny
Mamed rozwiał wszelkie
wątpliwości błyskawicznie
nokautując Michała i odbierając mu tym samy mistrzowski pas KSW.
CZAS SIĘ „ODKUĆ”
Dziś Materla wraca by
zmazać ostatnią porażkę i pokazać, że ma jeszcze coś do udowodnienia,
a jego sportowa historia
nie dobiegła jeszcze końca.
DROGA CHMIELEWSKIEGO
Antoni Chmielewski po
wygraniu tytułu mistrza
Polski zwyciężył jeszcze
dwa razy i trafił do KSW.
Podczas drugiej gali organizacji, Antoni szyb-

ko rozprawił się z dwoma
przeciwnikami i w finale
pokonał zwycięzcę pierwszego KSW, Łukasza Jurkowskiego. Panowie zawalczyli z sobą ponownie
w 2005 roku podczas KSW
3 i ponownie ze starcia
zwycięsko wyszedł Antoni
Chmielewski. W międzyczasie Chmielewski obronił
tytuł mistrza Polski w kategorii 80 kg. Po ostatniej
wygranej nad „Jurasem”
zawodnik
z
Warszawy
miał już na koncie jedenaście zwycięstw, z czego
aż osiem zakończył przez
poddanie.
Chmielewski
w swoich walkach wykorzystywał ogromne doświadczenie jakie wyniósł
z judo i dzięki temu z ła-

CHMIELEWSKI
MIAŁ JUŻ NA
KONCIE JEDENAŚCIE ZWYCIĘSTW, Z CZEGO AŻ OSIEM
ZAKOŃCZYŁ
PRZEZ PODDANIE. W SWOICH
WALKACH WYKORZYSTYWAŁ
OGROMNE DOŚWIADCZENIE
JAKIE WYNIÓSŁ
Z JUDO

twością zmuszał do poddawania się swoich rywali.
Dobra passa zakończyła
się w roku 2005, kiedy to
Jacek Buczko znokautował Antoniego i dopisał do
jego rekordu pierwszą porażkę. Dalsze lata kariery
Chmielewskiego to ponad
trzydzieści
zawodowych
walk toczonych zarówno
dla KSW jak i dla wielu innych organizacji. Łącznie
pod banderą Konfrontacji
Antoni stoczył aż 16 pojedynków, w tym czasie poza
KSW wygrał również w finale turnieju Full Contact
Challenge oraz dwa razy
walczył o mistrzowskie
pasy innych organizacji.
Podczas KSW 17 ponownie
zawalczył razem z Michałem Materlą, lecz ponownie
ich sportowe drogi się nie
przecięły.
POWRÓT DO KSW
Dziś
Chmielewski
jest
jednym z najbardziej doświadczonych zawodników
w polskim MMA. Z czterdziestoma sześcioma pojedynkami na koncie i wspaniały zwycięstwem, które
odniósł nad Svetlozarem
Savovem podczas ostatnie
gali KSW 34 w Warszawie, wreszcie spotka się
w okrągłej klatce z człowiekiem, który tak jak on
budował MMA nad Wisłą.
SPOTKANIE PO LATACH
Która z legend wyjdzie
z tego starcia z podniesionymi rękami? Przekonamy się niebawem, 27
maja podczas gali KSW 35
w Ergo Arenie.
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WYGRANA Z „THE AFRO-SAMURAI”
UDOWODNI WSZYSTKIM, ŻE JESTEM JEDNYM
Z NAJLEPSZYCH ZAWODNIKÓW W EUROPIE
MATEUSZ GAMROT

GALA KSW 35
Piątek, 27 maja 2016R.
Ergo Arena, Gdańsk / Sopot
www.kswmma.com

TAK BYŁO NA GALI KSW 34
TRZY OBRONIONE PASY, PIĘĆ NOKAUTÓW I AKCJE, KTÓRYCH NIE ZAPOMNI ŻADEN KIBIC MIESZANYCH SZTUK WALKI – TAK W SKRÓCIE WYGLĄDAŁA GALA
KSW 34: NEW ORDER.

F

ederacja KSW powróciła na warszawski
Torwar po dwóch latach i zaprezentowała pełnej hali widzów i milionom
przed telewizorami niezapomniany spektakl.

BEDORF VS MCSWEENEY
James McSweeney nie
przebierał w słowach przed
walką o pas mistrzowski
w wadze ciężkiej. Anglik
wielokrotnie
deprecjonował dokonania Karola
Bedorfa i zapowiadał, że
szybko obnaży wszystkie
jego słabości. Stało się dokładnie odwrotnie. Zawodnik poznańskiego Ankosu
i szczecińskich Berserkerów bez respektu podszedł
do utytułowanego uderzacza i najpierw mocno go
zranił, a następnie zasypał
gradem ciosów i łokci pod
siatką. Sędzia nie miał
wyjścia i musiał przerwać
starcie.
NARKUN VS BARBOSA
Jeszcze szybciej ze swoim rywalem uporał się
Tomasz Narkun. Młody
mistrz ze stajni szczecińskich Berserkerów nie
dał żadnych szans Cassio
Barbossie. „Żyrafa” zaatakował Brazylijczyka latającym kolanem, a następnie
dobił ciosami w parterze.
Co prawda, „Cassio Jacare” protestował i uważał, że
sędzia przerwał starcie za

MŁODY MISTRZ
ZE STAJNI
SZCZECIŃSKICH
BERSERKERÓW
NIE DAŁ
ŻADNYCH
SZANS CASSIO
BARBOSSIE.
„ŻYRAFA”
ZAATAKOWAŁ
BRAZYLIJCZYKA
LATAJĄCYM
KOLANEM,
A NASTĘPNIE
DOBIŁ CIOSAMI
W PARTERZE.

szybko, ale wydaje się, iż
kolejne ciosy lądujące na
głowie rywala zza oceanu
byłyby zbyteczne.
SOWIŃSKI VS CONCEICAO
Ostatnie starcie mistrzowskie było dużo bardziej zacięte. Wschodząca gwiazda KSW, Artur „Kornik”
Sowiński
w
pierwszej
obronie tytułu mistrzowskiego w kategorii piórkowej trzy rundy zmagał się
z solidnym pretendentem
z Brazylii, Fabianem Silvą.
W pierwszej odsłonie reprezentant Silesian Cage
Club dobrze rozgrywał pojedynek w stójce, ale „Jacarezinho” dążył za wszelką cenę do sprowadzenia
i w końcu mu się to udało.
W drugiej rundzie jeszcze
szybciej sprowadził Polaka, ale znów nie potrafił
zaatakować znaczącą ofensywą. Ostatnia odsłona od
początku do końca należała już do zawodnika znad
Wisły i sędziowie nie mieli
innego wyjścia, jak tylko
wypunktować starcie dla
katowiczanina.
SAIDOV VS ENOMOTO
Tuż przed pojedynkami
mistrzowskimi doszło do
starcia na szczycie kategorii półśredniej europejskiej
sceny MMA. Walczący pod
szwajcarską flagą Yasubey
Enomoto postawił byłemu
czempionowi, Aslambeko-

wi Saidovowi bardzo trudne warunki. Walka toczyła się o każdy centymetr
klatki, a obaj fighterzy nie
pozwalali sobie na najmniejszy błąd. Ostatecznie
minimalnie lepszy okazał
się reprezentant Arrachionu Olsztyn, który skutecznie obalał i kontrolował
rywala o peruwiańsko-japońskich korzeniach.
CHMIELEWSKI VS SAVOV
Jedyne starcie karty KSW
34, które zakontraktowano w kategorii średniej,
zakończyło się spektakularnym zwycięstwem powracającego po latach do
Federacji KSW Antoniego
Chmielewskiego. Warszawianin zdecydował się stanąć naprzeciw młodszego
i perspektywicznego Svetlozara Savova zaledwie tydzień przed galą, ale udowodnił, że niezależnie od
długości przygotowań jest
zawsze groźny. Zawodnik
Okniński Nastula Team
najpierw dał się mocno
trafić w pierwszych sekundach walki, ale później
odpowiedział dwoma potężnymi rzutami, z których
drugi przejdzie do historii
KSW. Chmielewski wyniósł Bułgara nad głowę,
a następnie rozbił go o ziemię z taką siłą, że 27-latek
od razu stracił przytomność. Kolejne ciosy były
tylko formalnością.

KUŁAK VS JEWTUSZKO
Także Krzysztof Kułak powracał do KSW po przerwie. Częstochowianin nie
mógł jednak być szczęśliwy ze swojego występu. „Model” przypominał
cień samego siebie z lat
świetności i nie potrafił
poradzić sobie z szybkością i techniką Macieja
Jewtuszki.
Szczeciński
Berserker unikał ataków
oponenta, a gdy tylko
nadarzyła się okazja sam
wyprowadzał
skuteczną
ofensywę. Najbliżej skończenia pojedynku był pod
koniec pierwszej odsłony,
kiedy to założył trójkąt rękoma. Kułak dotrwał jednak do gongu. W drugiej
pięciominutówce „Irokez”
nie czekał tak długo na
poważniejsze ataki. Szczecinianin ruszył od pierwszej sekundy i błyskawicznie zdobył obalenie. Potem
zaczął raz za razem trafiać
rywala mocnymi uderzeniami i łokciami, a na sam
koniec dołożył firmowe
kolano na korpus. Kułak
miał dosyć przyjmowania
kolejnych ciosów i skapitulował.
BAJOR VS MAĆKOWIAK
Niemałym zaskoczeniem
zakończyła się druga walka warszawskiej gali KSW
34. Mocno faworyzowany Jędrzej Maćkowaiak
musiał uznać wyższość

doświadczonego Szymona Bajora. Już w pierwszej rundzie reprezentant
Spartakusa był szybszy
i skuteczniejszy od większego „Wałujewa”. W drugiej odsłonie poznaniak
nie chciał sobie pozwolić
na kolejne obrażenia, więc
szybko obalił rywala, lecz
nie robił za wiele z góry.
Ostatnia runda była dość
wyrównana aż do momentu, gdy Bajor na półtorej minuty przed końcem
obalił Maćkowiaka i zaatakował kanonadą ciosów.
Tylko reprezentant Ankosu wie, jak zdołał to przetrwać. Niestety dla niego,
ta ostatnia akcja przechyliła szalę na korzyść Szymona Bajora i to jego ręka
powędrowała w górę dzięki
decyzji sędziów.
KONDRACIUK VS WÓJCIK
KSW 34 otworzył pojedynek w kategorii półciężkiej pomiędzy Tomaszem
Kondraciukiem i debiutującym Marcinem Wójcikiem. Obaj zawodnicy zaczęli spokojnie, ale
w miarę upływu czasu
przewagę zaczął zdobywać reprezentant GLD
Piła. Na początku drugiej
odsłony „Gigant” mocno
trafił „Tomaja” i ten zaczął
się cofać. Wójcik nie mógł
przepuścić okazji, doskoczył do rywala i zakończył
pojedynek ciosami.
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DLA MNIE POJEDYNEK Z PUDZIANEM
TO JEST WALKA W 100%
O BYĆ ALBO NIE BYĆ.
MARCIN RÓŻALSKI

TO BĘDZIE DOBRE STARCIE
ROZMAWIAMY Z ANTONIM CHMIELEWSKIM NA TEMAT JEGO NAJBLIŻSZEGO POJEDYNKU Z MICHAŁEM MATERLĄ

Na KSW 34 wróciłeś do
organizacji po przerwie.
Jakie to uczucie?
AC: - Przede wszystkim cieszę się, że dostałem znów
szansę i że udało mi się
ją wykorzystać za pierwszym razem. Moja decyzja przypominała trochę
chwytanie byka za rogi,
bo zgodziłem się na walkę
na tydzień przed galą, ale
wszystko się udało. Teraz
będę chciał chwycić za rogi
jeszcze większego byka,
ale tym razem miałem
miesiąc na przygotowanie,
więc miałem więcej czasu
na trening pod konkretnego przeciwnika. Tym razem
zadecyduje przede wszystkim głowa, bo warunki
fizyczne i wytrzymałość
mamy bardzo podobną.
Myślę, że wszystko będzie
zależało od siły psychicznej.
Znów bierzesz walkę
w zastępstwie. Co prawda
miałeś więcej czasu, ale
nie wolałbyś „tradycyjnie”
zostać z kimś zestawiony? Nie jest to dla Ciebie
problemem?
AC: - Życie stawia przed
nami
różne
wyzwania
w poszczególnych etapach
życia. Można albo podjąć
te wyzwania i potem mieć
komfort psychiczny, że się
spróbowało i nie zarzucać
sobie, że szansa prześlizgnęła się między palcami, albo rozpamiętywać
po latach utracone okazje.
Trzeba próbować i tak, jak
mówiłem, łapać byka za
rogi. To dla mnie wielkie
wyróżnienie, że właściciele
KSW zadzwonili do mnie
jako pierwszego, gdy okazało się, że Kendall Grove
nie zawalczy. Oczywiście,
musiałem przemyśleć tę
decyzję, sprawdzić, w jakiej jestem formie. Na
szczęście dokładnie wtedy,
kiedy do mnie zadzwonili,
już zacząłem lekkie treningi. Miałem miesiąc, żeby
zacisnąć pięści i się przygotować, więc zdecydowałem się, że to nie pora na
kalkulacje, tylko walkę.
Zawalczysz w drugiej walce wieczoru KSW 35. Minęło już trochę czasu, od
kiedy toczyłeś boje w najważniejszych starciach na

że zrobili niewyobrażalny
postęp i mogę tylko chylić
czoła przed organizatorom
i osobom pracującym przy
przedsięwzięciu o nazwie
KSW. Od właścicieli, przez
ludzi odpowiedzialnych za
produkcję gali, po zawodników wszyscy robią świetną robotę. Od organizacji,
która zaczynała w restauracji Champions z galami na kilkaset osób, KSW
rozrosło się do wydarzenia
zapełniającego największe
hale w Polsce i za granicą.
Jestem w szoku za każdym razem, kiedy oglądam
KSW jako widz. W telewizji
gale Federacji wyglądają olśniewająco. Myślę, że
rozwój KSW można podsumować dwoma słowami
– pełen sukces!

BYŁEM OBOK
KSW OD SAMEGO
POCZĄTKU DO
TERAZ – JESTEM
NAJBARDZIEJ
DOŚWIADCZONYM ZAWODNIKIEM NA POLSKIEJ SCENIE
– I OBSERWOWAŁEM WSZYSTKIE
ZMIANY, KTÓRE
ZACHODZĄ W
FEDERACJI. Z
PERSPEKTYWY
CZASU TRZEBA
UZNAĆ, ŻE ZROBILI NIEWYOBRAŻALNY POSTĘP
I MOGĘ TYLKO
CHYLIĆ CZOŁA
ORGANIZATOROM I OSOBOM
PRACUJĄCYM
PRZY GALI

kartach Federacji KSW.
Cieszysz się, że wracasz
na piedestał rozpiski?
AC: - Bardzo się cieszę. To
dopiero moja druga walka
w nowym kontrakcie, a już
jestem na samym szczycie karty. Między innymi
z tego powodu zgodziłem się na ten pojedynek.
W tym starciu ja mogę
tylko zyskać, nie mam nic
do stracenia. Będę mógł
także pokazać się szerszej
publiczności, bo Michał
Materla jest popularnym
zawodnikiem w Polsce i za
granicami naszego kraju
i ludzie uwielbiają go oglądać, zatem siłą rzeczy zobaczą również mnie.
Na początku tego roku
spodziewałeś się, że
w maju zawalczysz z byłym mistrzem KSW na
jednej z najlepszych gal
organizacji?
AC: - (śmiech) Nigdy nie
pomyślałbym, że będę walczył z Michałem w maju na
KSW 35. Niemniej, w przeszłości nie raz miałem
z tyłu głowy, że fajnie byłoby się spotkać z Materlą
w klatce. Michał to czołowy polski zawodnik, więc
zawsze o tym myślałem.
Parę lat temu już chodziło
mi to po głowie, ale wtedy
przygotowania nie poszły
po mojej myśli i złapałem
zadyszkę w walce z Mat-

tem Horwichem. Między
innymi z tego powodu rozstałem się wtedy z KSW.
Teraz jestem innym zawodnikiem. Znam się lepiej,
potrafię też mądrzej przygotowywać się pod rywali i wykorzystywać swoje
mocne strony.
To będzie prawdopodobnie
bardzo trudna walka dla
Michała. Szczecinianin
wraca po porażce w starciu określanym mianem
najważniejszego pojedynku w dziejach polskiego
MMA. To musiało zaboleć
mocniej.
AC: - Michał ma cały czas
wysoką pozycję, jest numerem dwa w Polsce zaraz za
Mamedem. Walka z Khalidovem wcale nie pokazała
jakiś dużych dysproporcji
między nimi. MMA to taki
sport, w którym wystarczy
jeden moment, żeby było
po walce. Szkoda tylko,
że Berserker nie pokazał,
co naprawdę potrafi. Nie
zmienia to jednak faktu,
że na pewno Michał będzie miał trudniej w tym
pojedynku. Ja wracam po
spektakularnej wygranej,
on po spektakularnej porażce. Bez wątpienia na
Materli spoczywa większa
presja i musi udowodnić
więcej niż ja.
Gdzie widzisz siebie pod

koniec tego roku?
AC: - Nie spodziewałem się,
że w połowie roku będę się
bił z byłym mistrzem, więc
tym bardziej jest mi trudno sobie wyobrazić, co będzie pod koniec roku…
Patrząc na dotychczasowe
kroki, to powinieneś być
mistrzem z jedną obroną
pasa na koncie…
AC: - (śmiech) Jest to trochę wizja na wyrost, ale
nie mówię nie, na pewno
byłbym szczęśliwy, gdyby
tak potoczyły się losy. Póki
co mam zamiar pokazać
się z jak najlepszej strony
i dać dobre starcie.
Jesteś na scenie mieszanych sztuk walki już 13 lat.
Jak z Twojej perspektywy
wyglądał rozwój KSW
i czy kiedy zaczynałeś,
spodziewałeś się, że Federacja dojdzie tak daleko?
AC: - KSW rozwinęło się
niesamowicie. Myślę, że
w tamtych czasach nawet
właściciele nie spodziewali się, że w przyszłości to
będzie tak olbrzymi biznes. Byłem obok KSW od
samego początku do teraz – jestem najbardziej
doświadczonym zawodnikiem na polskiej scenie –
i obserwowałem wszystkie
zmiany, które zachodzą
w Federacji. Z perspektywy czasu trzeba uznać,

A co się najbardziej zmieniło dla Was, zawodników
przez te 13 lat w KSW?
AC: - Na pewno odczuwam
dużo większą rozpoznawalność. W Polsce regularnie mnie nas ktoś poznaje, ale nie tylko nad Wisłą.
Lubię bardzo podróżować
i ostatnio często wyjeżdżam i nawet za granicami
ludzie proszą mnie o autografy. To jasno pokazuje,
jaką marką jest Federacja
KSW. Olbrzymia zmiana
nastąpiła też w kwestii
komfortu zawodników. My
nie musimy się o nic martwić, jesteśmy dopieszczani na każdym kroku. Na
długo przed galą pracownicy KSW mają z nami
kontakt, często dzwonią
i dopytują się, czy wszystko w porządku, czy czegoś
nie potrzeba. Na wszystko jest odpowiedni czas.
Naprawdę zawodnik może
spokojnie przygotowywać
się do walki i nie stresować
niczym, co związane z organizacją. Byłem na wielu
galach na całym świecie
i nigdzie nie spotkałem się
z taką dbałością.
Jak typujesz wynik walki
wieczoru?
AC: - Nie lubię typować.
Oczywiście, fajnie, gdyby
wygrał Mamed, bo się lubimy, a przy okazji pas by
został w Polsce. Ale nie jestem wróżem, dlatego nie
podam jednoznacznego typowania.

REKLAMA

REKLAMA

