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GALA KSW 42
Sobota, 3 marca 2018R.
Atlas Arena, Łódź
www.kswmma.com

POWRÓT PO PIĘCIU LATACH

PO PRAWIE PIĘCIU LATACH OD OSTATNIEGO WYDARZENIA ZORGANIZOWANEGO PRZEZ KSW W ŁODZI, WRACAMY DO ATLAS ARENY, BY 3 MARCA 2018 ROKU
PRZYPOMNIEĆ SIĘ KIBICOM W TRZECIM NAJWIĘKSZYM MIEŚCIE W POLSCE.

J

23-letni Krystian Kaszubowski stanie naprzeciw Christophera Henze.

uż w najbliższą sobotę łódzcy fani zobaczą
hitowe starcie legendy i supergwiazdy Mameda
Khalidova z mistrzem wagi
półciężkiej, Tomaszem Narkunem, kolejny bój Michała
Materli, dwa pojedynki mistrzowskie i rewanżowa walka „Jurasa” za porażkę sprzed
12 lat. KSW 42 ma potencjał,
by zostać w pamięci kibiców
na długo.
MAMED VS NARKUN
W hitowej walce wieczoru
Mamed Khalidov zdecydował się podjąć bardzo trudne wyzwanie i skrzyżować
rękawice z królem skończeń
i mistrzem wagi półciężkiej, Tomaszem Narkunem.
Olsztynianin i zawodnik
ze Stargardu spotkają się
w umówionym limicie do 92
kilogramów.
MATERLA VS ASKHAM
Michał Materla zawalczy
z czołowym europejskim
zawodnikiem wagi średniej, Scottem Askhamem.
Były mistrz wagi średniej
ze Szczecina po serii trzech
spektakularnych zwycięstw
przed czasem przywita

w KSW byłego mistrza brytyjskiej organizacji BAMMA, Scotta Askhama.

a „Szuli” odprawił wszystkich z ośmiu ostatnich przeciwników.

SZULAKOWSKI
VS GAMROT
Grzegorz Szulakowski imponującą serią czterech
wygranych w KSW zapewnił sobie szansę na starcie
z niepokonanym mistrzem
KSW w wadze lekkiej, Mateuszem Gamrotem. „Gamer”
nie przegrał żadnej walki
od momentu rozpoczęcia
zawodowej kariery w 2012,

LIPSKI VS JUAREZ
KSW napisze również kolejny rozdział w historii rywalizacji pomiędzy Argentyną
i Brazylią. „The Violence Queen” znów stanie do obrony
tytułu wagi muszej. Ariane
Lipski na KSW 42 zmierzy
się z niepokonaną pięściarką
i utytułowaną zawodniczką
ringów kickbokserskich, Silvaną Gomez Juarez.

JURKOWSKI
VS ZAWADA
Najsłynniejszy głos MMA
w Polsce, Łukasz Jurkowski
spróbuje zrewanżować się
Martinowi Zawadzie za porażkę sprzed 12 lat! „Juras”
i „King Kong” spotkają się
w limicie do 95 kilogramów.
Panowie po raz pierwszy
walczyli na KSW 6. Wtedy
wyraźnie lepszy okazał rywal zza Odry.

Były pretendent do pasa kategorii półciężkiej, Marcin Wójcik przywita na polskiej ziemi
Irlandczyka, Chrisa Fieldsa.
Z kolei była zawodowa pięściarka i dziennikarka Polsatu, Karolina Owczarz stanie
do walki z utytułowaną zawodniczką sandy i boksu tajskiego oraz trenerką w KSW
Cross Fight Gym, Pauliną Raszewską, a Bartłomiej Kopera zadebiutuje w KSW przed
własną publicznością w starciu z Filipem Wolańskim.
W starciu undercardowym

POZOSTAŁE WALKI
W pozostałych pojedynkach

PONOWNIE W ŁODZI
Gala KSW pierwszy raz odbyła się w Atlas Arenie we
wrześniu 2010 roku. Na KSW
14 z podtytułem „Dzień Sądu”
w największej organizacji
MMA w Europie debiutował
między innymi aktualny
mistrz KSW w wadze półśredniej, Borys Mańkowski, a Mariusz Pudzianowski pokonał
Erica „Butterbeana” Escha.
Rok później na KSW 17: Zemsta walczyły takie gwiazdy
jak Mamed Khalidov, Mariusz
Pudzianowski i Michał Materla. Kilka miesięcy później
na KSW 19 ta sama trójka odniosła kolejne istotne zwycięstwa.
POWRÓT PO 5 LATACH
Ostatni raz KSW gościło
w Łodzi w 2013 roku z galą
KSW 24: Starcie Gigantów,
na której o pas wagi ciężkiej
walczyła legenda sportów
walki nad Wisłą, Paweł Nastula. 3 marca 2018 roku
przyjdzie pora na zapisanie
kolejnej karty we wspólnej
historii KSW i Atlas Areny.

NIEZBĘDNE VADEMECUM DOTYCZĄCE TRANSMISJI PAY - PER - VIEW
CYFROWY POLSAT
Zamów dostęp do KSW 42 w usłudze
Pay-Per-View i oglądaj na żywo na kanale 222 w jakości HD lub na kanale 222!

(2012-17), Android, iOS, Windows Phone, Netia Player. Obejrzysz wyłącznie
na pierwszym urządzeniu, na którym
uruchomisz KSW 42. Ograniczenie wiekowe: 16+.

IPLA
KSW 42 będzie dostępne na ksw.ipla.tv,
w aplikacji dla PC, Samsung SmartTV

MIEJSCE

ATLAS ARENA

KSWTV
Nie przegap kolejnej gali największej

TERMIN, OTWARCIE BRAM

3.03 (Sobota), 18.00

federacji MMA w Europie. Jeśli chcesz
zobaczyć walki Khalidova, Narkuna,
Materli, Gamrota, Lipski, Jurkowskiego,
koniecznie kup dostęp do legalnej transmisji na WWW.KSWTV.COM KSW 42
- 3 marca 2018, start 19:00 czasu polskiego.

STREFA FANA KSW:
ATLAS ARENA, SOBOTA 3 MARCA,
GODZINA 13:00-16:00

OTWARTA CEREMONIA WAŻENIA:
ATLAS ARENA, PIĄTEK, 2 MARCA,
GODZINA 18:00

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

TRANSMISJA TV

POCZĄTEK GALI I START TRANSMISJI W CYFROWYM
POLSACIE I SIECIACH KABLOWYCH

SOBOTA,19.00

TRANSMISJA KSW TV

SOBOTA,19.00

USŁUGA DOSTĘPNA JEST
W WYBRANYCH SIECIACH :
m. in. w: INEA, NETIA, TOYA, VECTRA,
ALFANET, AVIOS, E-CHO, ELART, ELSAT, JAMBOX, MULTIMEDIA POLSKA,
MULTIPLAY, PETRUS, SAT FILM,
STANSAT, SUPERMEDIA, TELPOL,
TK CHOPIN, TKK, TOMKÓW, VOLTA
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POJEDYNKI GALI KSW 42

vs

KARTY NAJWIĘKSZYCH WALK NAJBLIŻSZEJ GALI KSW. NA NASTĘPNYCH STRONACH PREZENTUJEMY KARTY KOLEJNYCH WALK
WALKA WIECZORU (3X5MIN): MAMED KHALIDOV VS TOMASZ NARKUN

Po

MAMED KHALIDOV

WZROST: 183 CM, WAGA: 92 KG
WIEK: 37, MIASTO: OLSZTYN
KLUB: BERKUT ARRACHION

OLSZTYN
MMA RECORD: 34-4-2 (13 KO, 17 SUB)
KSW RECORD: 18-0-2

zupełnie wyjątkowym wyzwaniu, jakim
było starcie z Borysem Mańkowskim, Mamed Khalidov
zdecydował się na wzięcie
udziału w jeszcze bardziej
hitowym pojedynku! Naprzeciw niepokonanego od
prawie ośmiu lat mistrza
wagi średniej stanie król kategorii półciężkiej, Tomasz
Narkun. Czempioni spotkają
się w umówionym limicie
do 92 kilogramów. Mamed
Khalidov walczy dla KSW już
ponad 10 lat i żaden rywal
nie potrafił znaleźć na niego
sposobu. Olsztynianin dorobił się w KSW 18 wygranych
i dwóch remisów. Na KSW
39: Colosseum zawodnik Berkut Arrachion Olsztyn stanął
do pierwszej w historii KSW
walki dwóch mistrzów i po
najlepszym bojów 2017 roku

wypunktował Borysa Mańkowskiego. Teraz Mamed stanie przed cięższym o prawie
dziesięć kilogramów Tomaszem Narkunem. „Żyrafa” to
maszyna do kończenia starć
przed czasem. Wszystkie wygrane przez niego pojedynki
zakończyły się nokautem lub
poddaniem, a aż 12 z nich w
pierwszej rundzie! 28-latek ze
Stargardu w walce o pas wagi
półciężkiej w niespełna dwie
minuty znokautował Gorana
Reljicia. W pierwszej obronie
tytułu efektownym latającym
kolanem odprawił Brazylijczyka Cassio Barbosę, a następnie
ciosami zakończył starcie z byłym mistrzem, Rameau Thierrym Sokoudjou. Na KSW 39:
Colosseum w ostatniej sekundzie pierwszej rundy Narkun
udusił trójkątem nogami niezwykle niebezpiecznego Marcina Wójcika.

vs
vs

TOMASZ NARKUN

WZROST: 190 CM, WAGA: 92 KG
WIEK: 28
MIASTO: STARGARD

KLUB: BERSERKERS TEAM
MMA RECORD: 14-2 (3 KO, 11 SUB)
KSW RECORD: 6-1

EXTRAFIGHT (-84KG, 3X5MIN): MICHAŁ MATERLA VS SCOTT ASKHAM

M

MICHAŁ MATERLA

WZROST: 183 CM ,WAGA: 84 KG
WIEK: 33
MIASTO: SZCZECIN

KLUB: BERSERKERS TEAM
MMA RECORD: 25-5 (7 KO, 12 SUB)
KSW RECORD: 16-3

ichał Materla zawalczy z czołowym europejskim
zawodnikiem wagi średniej, Scottem Askhamem.
Były mistrz wagi średniej
ze Szczecina jest znów na
fali. Po nieudanym boju w
walce stulecia z Mamedem
Khalidovem, zawodnik Berserkers Team zwyciężył w
widowiskowym stylu trzy
kolejne starcia. Piekielnym
podbródkowym posłał na
deski
najniebezpieczniejszego grapplera w świecie

MMA, Rousimara Palharesa.
Podobnym ciosem w znakomitym stylu odprawił na
KSW 40 słynącego ze swojej wytrzymałości Brazylijczyka, Paulo Thiago. Scott
Askham rozpoczął zawodową karierę od serii 12 wygranych pojedynków z rzędu. Anglik z Doncaster ma
na koncie aż dziewięć zwycięstw przez nokaut i dwie
przez poddania, a także pas
brytyjskiej organizacji BAMMA. 29-latek nigdy nie przegrał jeszcze przed czasem.

SCOTT ASKHAM

WZROST: 191 CM , WAGA: 84 KG
WIEK: 29
KRAJ: ANGLIA

KLUB: AMERICAN TOP TEAM
MMA RECORD: 15-4 (9 KO, 2 SUB)
KSW RECORD: 0-0

WALKA O PAS (-70KG, 5X5MIN): MATEUSZ GAMROT VS GRZEGORZ SZULAKOWSKI

G

MATEUSZ GAMROT

WZROST: 178 CM ,WAGA: 70 KG
WIEK: 27
MIASTO: POZNAŃ

KLUB: AMERICAN TOP TEAM
MMA RECORD: 9-0
KSW RECORD: 13-0 (4 KO, 3 SUB)

rzegorz
Szulakowski imponującą serią
czterech wygranych
w KSW zapewnił sobie szansę na starcie z niepokonanym
mistrzem KSW, Mateuszem
Gamrotem. Najmłodzszy aktualnie panujący czempion
KSW nie przegrał żadnej
walki od momentu rozpoczęcia zawodowej kariery w
2012 roku. „Gamer” obronił
swoje trofeum dwukrotnie:
na KSW 36 pokonał Renato
Gomesa Gabriela, a na KSW
39: Colosseum Normana Parke’a. Jego ostatni pojedynek,

rewanż z Irlandczykiem,
skończył się wynikiem no-contest po przypadkowym
faulu Gamrota. Szulakowski rozpoczął przygodę w
okrągłej klatce od uduszenia
Patryka
Grudniewskiego.
Następnie uporał się z Bartłomiejem
Kurczewskim.
Na KSW 38: Live in Studio
zawodnik z Namysłowa
znokautował Renato Gomesa Gabriela, a na KSW 41
poddał skrętówką wcześniej
niepokonanego w KSW Kamila Szymuszowskiego już w
pierwszej rundzie.

GRZEGORZ SZULAKOWSKI

WZROST: 180 CM , WAGA: 70 KG
WIEK: 32 , MIASTO: NAMYSŁÓW
KLUB: BERKUT ARRACHION

OLSZTYN
MMA RECORD: 9-1 (2 KO, 5 SUB)
KSW RECORD: 4-0
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CHCĘ DAĆ DOBRĄ WALKĘ

[ROZMOWA] ROZMAWIAMY Z MAMEDEM KHALIDOVEM, KTÓRY PODCZAS NAJBLIŻSZEJ GALI KSW W WALCE WIECZORU ZMIERZY SIĘ Z TOMASZEM NARKUNEM
Byłem ostatnio u twojego
rywala. Tomek Narkun jest
strasznie nastawiony na tę
walkę. Nie trenuje u siebie - jak to robił z reguły
- ale trenuje w Warszawie.
Twoje przygotowania do
walki również zmieniły się
tak diametralnie?
Mamed Khalidov:- Trenuję standardowo, tradycyjnie,
u siebie w klubie Berkut Arrachion Olsztyn.
Na polskim podwórku
Tomek jest mistrzem wagi
93kg, ty się usadowiłeś
w wadze 84 kg. Po co ci
ta walka?
MK:- Potrzebuję wyzwań.
Wyzwaniem było zdobycie
mistrzowskiego pasa w wadze 84kg, wyzwaniem była
walka z Borysem Mańkowskim, teraz wyzwaniem jest
walka z mistrzem wagi półciężkiej. Propozycja walki
wyszła od Tomka, ja się zgodziłem, jest to fajne zestawienie.
Miałeś wcześniej inny
plan na swoją kolejną
walkę, czy Tomek tak cię
zmotywoał do powrotu?
Mówiłeś, że jesteś trochę
wypalony, potrzebujesz
odpoczynku i faktycznie
tego odpoczynku potrzebowałeś.
MK:- Wiesz, to nie tak, że
jestem wypalony. Po latach
treningu częste starty są
mocnym obciążeniem dla
mnie, dlatego zdecydowałem, że będę walczył raz
w roku. I właśnie mija rok.
Gdzieś tam w głowie miałem,
że chcę wrócić, ale nie wiedziałem za bardzo z kim bym
zawalczył.
A czemu Tomek akurat?
Wielu kibiców chociażby
czeka na twój rewanż
z Michałem Materlą.
MK:- Niech poczekają. Za
pierwszym razem taką zachciankę mieliśmy z Michałem, zawalczyliśmy, teraz

Michał czeka na walkę, która zdecyduje o tym, kto zawalczy i pas. A czemu walka
z Tomkiem? Potrzebuję motywacji, a walki z mistrzami to
coś fajnego. Wydaje mi się, że
to będzie ciekawa walka.
Czy różnią się twoje
przygotowania do walki
z Tomkiem Narkunem od
wcześniejszych z innymi
rywalami?
MK:- Początkowy okres treningowy jest standardowy:
siła, wytrzymałość, itp. Na
miesiąc do walki rozpracowujemy taktycznie przeciwnika. Tomek jest moim
trzecim przeciwnikiem, który jest wysoki, ale nie jest
najwyższym z jakim się
zmierzyłem, więc
mamy pewne
plany
na
walkę.

Zmieńmy trochę
temat, długo
się wahałeś
między ACB
a KSW? Co
zadecydowało
o tym, że wybrałeś jednak
KSW?
MK:- Rozmawialiśmy długo
z Mairbekiem
Chasijewem

WYWIAD
POWSTAŁ
DZIĘKI:

PREMIUM SPORTS NUTRITION

o tym, czy powinienem
przejść do nich. On obserwował mnie w KSW i widział, że
jestem znany w Polsce, mam
wielu kibiców i nie chciałby
zabierać, wyciągać coś tak
fajnego, jak rodaka z Czeczeni, który jest szanowany
i lubiany
w Polsce.

Chciałby, jak i inni moi rodacy, oglądać mnie właśnie
tutaj w Polsce w federacji
KSW. Miałem rozterki z tego
względu, że kocham Polskę,
kocham swój kraj Czeczenię
i tak naprawdę w tej chwili
jestem reprezentantem Berkut Arrachion Olsztyn, czyli
klubu czeczeńskiego. Jestem
Czeczenem reprezentującym Polskę i walczącym
w KSW. Zawsze będę
Czeczenem z krwi i kości kochającym ten kraj,
z dumą reprezentującym
Polskę. Na różnych etapach swojej kariery miałem różne rozterki i zawsze
jakoś tak fajnie się to kończyło i kolejny raz tak również właśnie wyszło.
Gdyby ACB zaproponowała jakąś fajną walkę, to
taka walka byłaby możliwa w ACB? Gdyby zaproponowali takiego przeciwnika
wymarzonego,
może
któregoś
z weteranów
UFC, czy
wielkich
gwiazd
chociażby
rosyjskiego rynku, tam w końcu
też jest wiele gwiazd, które w chwili obecnej wybiły
się i są popularne.
MK:- Oczywiście. Nie
mam stałych kontraktów z federacją, z KSW
dogadujemy się, ufamy
sobie, nigdy nawzajem się
nie zawiedliśmy, także jeśli
padnie propozycja ze strony
ACB, to jestem jak najbardziej na tak.
Pamiętam jak pojawiła
się twoja perspektywa odejścia do UFC.
Uznałem wtedy, że dla
ciebie lepszą opcją
byłoby zostanie tutaj,

ZAWSZE
POWTARZAM:
MIAŁEM SWOJE
MARZENIE
I MOJE
MARZENIE SIĘ
SPEŁNIŁO
W POLSCE,
WŁAŚNIE
W FEDERACJI
KSW. KTOŚ MA
INNE MARZENIA?
PROSZĘ
BARDZO: NIECH
JE SPEŁNIA.
JA SWOJE MAM
SPEŁNIONE.

ponieważ trudno byłoby
mi sobie wyobrazić polskie MMA bez Mameda
Khalidova.
MK:- Zawsze powtarzam:
miałem swoje marzenie
i moje marzenie się spełniło
w Polsce, właśnie w federacji KSW. Ktoś ma inne marzenia? Proszę bardzo: niech
je spełnia. Ja swoje mam
spełnione. Jestem tam, gdzie
chciałbym być. Dziękuję za
to Bogu.
Wróćmy jeszcze do
najbliższej gali. Tomasz
jest silnym facetem, jest
szalenie zmotywowany,
no i jest groźny. To widać
że walczy z walki na walkę coraz lepiej. Pamiętam
z pojedynków na przykład
z Wasilewskim, gdzie
umierał kondycyjnie.

Dzisiaj nie umiera kondycyjnie, trenuje z Arturem
Szpilką... Nie przeraża cię
to?
MK:- Nie, nie przeraża. Artur Szpilka ma swoje umiejętności i nie przekaże ich
z kieszeni do kieszeni. Bardzo
mnie cieszy, że Tomek ciężko
trenuje, bo to znaczy, że poważnie podchodzi do tematu. Mam nadzieję, że będzie
przygotowany w 110 procentach, bo to głównie chodzi
o to, by dać dobrą walkę.
Masz takie furtki w głowie,
na przykład: jak wygram
to robię to i to, a jak przegram to tamto? Czy jest
tylko ten dzień i potem
do tego dnia nic się nie
liczy.
MK:- Nie ma takich furtek.
Mogę planować, co się stanie, ale ani ja, ani ty, ani nikt
inny nie wie - oprócz Boga więc nie będę robił z siebie za
wróżbitę. Nie wiem co będzie
się działo. Trzeba najpierw
wejść do klatki, zawalczyć
i zobaczyć jaki będzie wynik.
Czyli to co kiedyś mówił
wielki polski wojownik
Marek Piotrowski "Panie
Boże, ty nie pomagaj, ani
mi, ani jemu, tylko patrz
co się będzie działo"?
MK:- Nie. Panie Boże pomóż
mi wygrać. Zawsze tak mówię.
I tego ci życzę . MMA
w Polsce bez Mameda
Khalidova nie byłoby takie
samo. Wie to każdy kibic.
MK:- Dziękuję. Cieszę się, że
też wracam po roku na na
polską scenę MMA. Chciałem podziękować wszystkim
moim kibicom, którzy czekali na mój powrót i cały czas
mnie wspierają. Postaram się
ich nie zawieść, postaram się
walkę wygrać. Będę do tego
dążył. Pozdrawiam wszystkich.
Dziękuję za rozmowę.

REKLAMA

Ekstremalna
Moc!
1
r
N

NAJMOCNIEJSZA WŚRÓD KREATYN

DZIAŁA PIEKIELNIE
MOCNO!
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X-TREME CREATINE

wyłączny przedstawiciel w Polsce:
CENTRUM SPRZEDAŻY ODŻYWEK Sp. j.,
Bronisze, ul. Poznańska 106 A, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Tel.: 0 22 886 48 48, e-mail: info@inkospor.pl, www.inkospor.pl
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WALKA O PAS (-57KG, 5X5MIN): ARIANE LIPSKI VS SILVANA GOMEZ JUAREZ

K

ARIANE LIPSKI

WZROST: 168 CM, WAGA: 57 KG
WIEK: 24
KRAJ: BRAZYLIA

KLUB: RASTHAI TEMPLE
MMA RECORD: 10-3 (6 KO, 2 SUB)
KSW RECORD: 4-0

rólowa
przemocy”
znów stanie do obrony tytułu wagi muszej. Ariane Lipski na KSW
42 zmierzy się z niepokonaną pięściarką i utytułowaną
zawodniczką ringów kickbokserskich, Silvaną Gomez
Juarez. Lipski jest niepokonana od marca 2015 r., wygrała
osiem pojedynków z rzędu w
tym cztery w KSW.
24-letnia

mieszkanka

Ku-

rytyby znokautowała Katarzynę Lubońską i Sheilę Gaff
oraz poddała Dianę Belbitę
i Marianę Morais. Silvana
Gomez Juarez z siedmiu zawodowych walkach wygrała sześć razy. Argentynka to
niepokonana pięściarka z rekordem 4 zawodowych zwycięstw oraz mistrzyni kraju
w kickboxingu oraz wushu.
Przez sześć lat grała również
zawodowo w rugby w swojej
ojczyźnie.

SILVANA GOMEZ JUAREZ

WZROST: 160 CM, WAGA: 57 KG
WIEK: 32
KRAJ: ARGENTYNA

KLUB: ROGO TEAM
MMA RECORD: 6-1 (3 KO, 2 SUB)
KSW RECORD: 0-0

EXTRAFIGHT (-93KG, 3X5MIN): ŁUKASZ JURKOWSKI VS MARTIN ZAWADA

N

ŁUKASZ JURKOWSKI

WZROST: 185 CM, WAGA: 95 KG
WIEK: 36
MIASTO: WARSZAWA

KLUB: BERKUT WCA FIGHT TEAM
MMA RECORD: 16-10 (4 KO, 6 SUB)
KSW RECORD: 14-5

ajsłynniejszy
głos
MMA w Polsce, Łukasz Jurkowski spróbuje zrewanżować się Martinowi Zawadzie za porażkę
sprzed 12 lat! Panowie po raz
pierwszy walczyli na KSW 6.
Wtedy wyraźnie lepszy okazał rywal zza Odry. Zawada
kontynuował karierę bez
większych przerw, natomiast
warszawianin w 2011 roku
zawiesił rękawice na kołku i

skupił się na komentowaniu
gal MMA nad Wisłą. „Juras”
powrócił dopiero na KSW 39:
Colosseum, na której wygrał
bój z Sokoudjou.
Oprócz starcia z „Jurasem”
Martin Zawada mierzył się
na przykład z Khalidovem i
Błachowiczem. W ostatnich
trzech pojedynkach zanotował dwie wygrane przez nokaut, a w całej karierze na deskach leżało aż 17 jego rywali.

MARTIN ZAWADA

WZROST: 180 CM, WAGA: 95 KG
WIEK: 34
KRAJ: NIEMCY

KLUB: UFD GYM
MMA RECORD: 27-14-1 (17 KO, 5 SUB)
KSW RECORD: 3-3

TRENUJ TAM,
GDZIE NAJLEPSI

• Dedykowany karnet Fight Club
• Pierwsze wejście za free!

VeraSport
Łódź, ul. Siewna 15

BARTEK KOPERA

Nasz trener na gali KSW42

GALA KSW 42
3 marca 2018
Atlas Arena, Łódź
www.kswmma.com
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EXTRAFIGHT (-93KG, 3X5MIN): MARCIN WÓJCIK VS CHRIS FIELDS

B

MARCIN WÓJCIK

WZROST: 183 CM, WAGA: 93 KG
WIEK: 28
MIASTO: PIŁA

KLUB: GŁD TEAM PIŁA
MMA RECORD: 10-5 (3 KO, 5 SUB)
KSW RECORD: 3-2

yły pretendent do
pasa kategorii półciężkiej, Marcin Wójcik
przywita na polskiej ziemi
Irlandczyka, Chrisa Fieldsa.
„Gigant” z Piły jak huragan
zmiótł ze swojej drogi Tomasza Kondraciuka, Michała Fijałkę i Marcina Łazarza, czym
wywalczył sobie prawo do
walki o pas mistrzowski należący do Tomasza Narkuna.
Na KSW 39: Colosseum 28-latek stoczył wyrównany bój z
panującym czempionem, ale
gdy starcie trafiło do parteru

musiał uznać wyższość słynącego ze swojego grapplingu
„Żyrafy” i odklepał duszenie
na sekundę przed końcem
pierwszej rundy. Chris Fields
wystąpił w okrągłej klatce
póki co tylko raz, ale w debiucie na KSW 40 w Dublinie
postawił duży wykrzyknik
przy swoim nazwisku. „The
Housewives’ Choice” skrzyżował rękawice się z bardzo
solidnym Michałem Fijałką i
zupełnie nie dał szans szczecińskiemu Berserkerowi na
przestrzeni trzech rund.

CHRIS FIELDS

WZROST: 190 CM, WAGA: 93 KG
WIEK: 34
KRAJ: IRLANDIA

KLUB: SBG IRELAND
MMA RECORD: 12-7-1 (6 KO, 5 SUB)
KSW RECORD: 1-0

EXTRAFIGHT (-57KG, 3X5MIN): KAROLINA OWCZARZ VS PAULINA RASZEWSKA

N

KAROLINA OWCZARZ

WZROST: 168 CM, WAGA: 57 KG
WIEK: 25
MIASTO: ŁÓDŹ

KLUB: SHARK TOP TEAM
MMA RECORD: 0-0
KSW RECORD: 0-0

a KSW 42 zobaczymy dwie pretendentki! Była zawodowa
pięściarka i dziennikarka
Polsatu, Karolina Owczarz
stanie do walki z utytułowaną zawodniczką sandy i
boksu tajskiego oraz trenerką w KSW Cross Fight Gym,
Pauliną Raszewską. Karolina Owczarz to była mistrzyni polski i multimedalistka
krajowych i międzynaro-

dowych zawodów. Paulina
Raszewska miała zadebiutować w KSW już w 2012
roku, ale ostatecznie do jej
walki nie doszło. Po latach
wielokrotna mistrzyni Polski w sandzie, wicemistrzyni Polski w boksie tajskim i
zawodniczka kickboxingu
oraz boksu uznała, że już
czas, by wejść do klatki i spróbować swoich sił w kolejnej
dyscyplinie.

PAULINA RASZEWSKA

WZROST: 168 CM, WAGA: 57 KG
WIEK: 28
MIASTO: WARSZAWA

KLUB: KSW CROSS FIGHT GYM
MMA RECORD: 0-0
KSW RECORD: 0-0
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ŁODZIANIE W OKTAGONIE

[DROGA DO KSW] PODCZAS ZBLIŻAJĄCEJ SIĘ GALI KSW 42 W ŁODZI DOJDZIE DO DWÓCH POJEDYNKÓW W KTÓRYCH WYSTĄPIĄ ZAWODNICY REPREZENTUJĄCY
ŁÓDZKIE KLUBY MMA: KAROLINA OWCZARZ I BARTŁOMIEJ KOPERA

W

alką
otwarcia
nadchodzącego
wydarzenie będzie starcie pań. Dla debiutujących w KSW zawodniczek
będzie to również pierwszy
bój w zawodowym MMA,
jednak obie fighterki: pochodząca z Łodzi Karolina
Owczarz i Paulina Raszewska, mają już na swoim
koncie
doświadczenie
zdobyte w innych sportach walki.
DZIENNIKARKA
Z ŁODZI
Karolina Owczarz od zawsze
interesowała
się
sportem. Najpierw trenowała siatkówkę, później
koszykówkę, a ostatecznie
trafiła na ring i zaczęła przygodę z boksem. Wybór ten
był strzałem w dziesiątkę,
okazało się bowiem, że Karolina ma talent do walki.
Owczarz odnosiła kolejne
sukcesy w boksie – zdobyła
wiele medali na krajowych
i międzynarodowych zawodach, a ukoronowaniem jej
amatorskiej kariery okazało
się wywalczenie mistrzostwa Polski juniorek w wadze do 57 kilogramów. Po
tym sukcesie przyszła pora
na wejście do świata boksu
zawodowego. Karolina wyjechała do Meksyku i wzięła
udział w programie telewizyjnym dla młodych talentów pięściarskich „Reto de
campeonas”, który był kobiecą wersją popularnego show
„The Contender”. Stoczyła
tam swoje pierwsze zawodowe walki. Nie wliczały się
jednak one do jej oficjalnego
rekordu. Po powrocie do Polski zadebiutowała podczas
gali bokserskiej na Torwarze
i znokautowała Elenę Gromyko. Później zawalczyła
jeszcze trzy razy i we wszystkich pojedynkach to jej ręka
została uniesiona w geście
zwycięstwa.
Ostatecznie
w roku 2013 zawiesiła karierę sportową, by poświęcić się
pracy dziennikarskiej w telewizji Polsat Sport. Cały czas
jednak myślała o powrocie do
starć. W końcu, w roku 2017
zdecydowała się na odejście
z telewizji, powrót do zawodowego sportu i spróbowania swoich sił w świecie

MMA. Rozpoczęła mocne
treningi w klubie Shark Top
Team w rodzinnej Łodzi i pod
okiem trenerów przygotowuje się do walki na gali
KSW 42.

PRZECIWNICZKA
KAROLINY
Przeciwniczką
Karoliny
Owczarz podczas zbliżającego się wydarzenia będzie
Paulina Raszewska, dla której również będzie to debiut
w mieszanych sztukach walki. Paulina od dzieciństwa
fascynowała się sportami
walki, ale zdecydowała się
na treningi dopiero po przyjeździe na studia do Warszawy. Poszła wówczas
na galę KSW i widząc
wychodzących do walki fighterów, uznała,
że to jest właśnie to, co
chce w życiu robić. Swoją przygodę na macie
zaczęła od sandy.
Odnosiła sukcesy w tej
formule,
trafiła
rów-

nież do kadry narodowej
i wywalczyła mistrzostwo
Polski. Później przyszedł czas
na K-1 i muay thai. Również
w tych dyscyplinach Paulina wygrywała zdobywając
wiele medali na krajowych
i zagranicznych imprezach.
Systematycznie
zbierała
doświadczenie w ringach,

KAROLINA
WYJECHAŁA DO
MEKSYKU
I WZIĘŁA UDZIAŁ
W PROGRAMIE
TELEWIZYJNYM
DLA MŁODYCH
TALENTÓW
PIĘŚCIARSKICH
„RETO DE
CAMPEONAS”,
KTÓRY BYŁ
KOBIECĄ
WERSJĄ
POPULARNEGO SHOW „THE
CONTENDER”.
STOCZYŁA TAM
SWOJE
PIERWSZE
ZAWODOWE
WALKI.
a w roku 2017 postanowiła
spróbować
również
swoich sił w zawodowym
boksie.
Pokonała na punkty
znacznie bardziej doświadczoną
Bojanę
Libiszewską, a następnie podjęła decyzję o spróbowaniu się
w MMA. W KSW miała
walczyć już wcześniej,
uznała jednak wówczas, że nie była jeszcze
gotowa na takie starcia.
Teraz jednak decyzja
została podjęta i Paulina wejdzie do klatki,
by udowodnić, że
przekrojowość
w sportach walki również nie
jest jej obca.
BĘDZIE
GORĄCO
Dwie młode, utalentowane fighterki

rozgrzeją publiczność zgromadzoną w Atlas Arenie
i chociaż Paulina Raszewska
ma bogatsze doświadczenie
w sportach walki, to dla obu
zawodniczek debiut w MMA
będzie zupełnie nowym wyzwanie. Jak potoczy się zatem ten pojedynek?
DEBIUT ŁODZIANINA
Filip Wolański, który zadebiutował w okrągłej klatce
KSW w roku 2016, przywita w organizacji Bartłomieja
Koperę. Obaj fighterzy mają
podobne
doświadczenie
w zawodowym MMA i dla
obu będzie to kolejne mocne
wyzwanie w karierze
PRZECIWNIK
BARTŁOMIEJA
Filip Wolański swoją ostatnią walkę stoczył podczas
gali KSW 37: Circus of Pain
i po bardzo trudnym starciu
wypunktował Denilsona Nevesa de Oliveirę. Wcześniej,
podczas debiutu w organizacji również nie miał łatwego
zadania, stanął bowiem do
boju z Marcinem Wrzoskiem,
późniejszym mistrzem wagi
piórkowej. W trakcie tej konfrontacji Filip musiał jednak
uznać wyższość swojego rywala, ale sam pojedynek został okrzyknięty najlepszym
starciem roku 2016 i jednym
z najlepszych w historii KSW.
Mimo porażki z Marcinem
Wrzoskiem, Filip zyskał sympatię i uznanie kibiców.
Popularny „Wolan” swoją przygodę z zawodowym
MMA rozpoczął w roku 2012.
Był jednak czas, gdy sztuki
walki nie interesowały go
w sporcie najbardziej. Choć
w wieku dziewięciu lat trafił na zajęcia judo, po dwóch
latach zaprzestał treningów
i zajął się tenisem ziemnym.
W wieku lat czternastu powrócił jednak do sportów walki i rozpoczął treningi boksu,
w którym walczył amatorsko.
Później przyszedł czas na kickboxing i mieszane sztuki walki. Po amatorskich startach
w MMA Wolański wszedł na
ring zawodowy i zakończył debiutanckie starcie już w pierwszej rundzie, zmuszając do poddania Kamila Barona.
kontynuacja, strona 12
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KONTYNUACJA ZE STRONY 10
Tego samego roku zawalczył
raz jeszcze, ale tym razem
przegrał. Kolejne walki szły
już jednak zdecydowanie po
myśli Filipa, który w roku
2013 odniósł trzy zwycięstwa
z rzędu, a rok później powtórzył ten sukces i ponownie to
jego ręce były trzy razy unoszone w geście zwycięstwa.
W roku 2015 Wolański stoczył jedynie dwie walki, ale
również obie zakończyły się
tryumfami i doprowadziły
go ostatecznie do największej
polskiej organizacji MMA.

BARTŁOMIEJ
KOPERA MA NA
SWOIM KONCIE
TYLE SAMO PROFESJONALNYCH
POJEDYNKÓW
CO „WOLAN”

Dziś Filip wraca do klatki po
dłuższej przerwie od startów

spowodowanej
kontuzją.
Jest więc głodny walki i rywalizacji, co może zaowocować kolejnym efektownym
i emocjonującym bojem.
BARTŁOMIEJ KOPERA
Rywalem
Wolańskiego
będzie Bartłomiej Kopera,
który ma na swoim koncie
tyle samo profesjonalnych
pojedynków co „Wolan”. Do
zawodowego świata MMA
trafił jednak dwa lata wcześniej, bo już w roku 2010.
Na macie natomiast znalazł
się po raz pierwszy jako kilkulatek. Swoją przygodę ze
spotami walki zaczął od judo,

w którym zdobywał medale
mistrzostw Polski. Później
przyszedł czas na brazylijskie
jiu-jitsu i MMA i tu również
w amatorskich bojach Bartek
odnosił spore sukcesy.
Debiut na zawodowym ringu był także udany. Bartek
wygrał swoje dwa pierwsze
pojedynki przez poddania,
ale w kolejnych bojach, które skończyły się na kartach
sędziowskich, musiał uznać
wyższość rywali. Po dwóch
porażkach przyszła dłuższa
przerwa od startów, ale po
powrocie do walk Kopera zaczął swój tryumfalny

vs
vs

pochód przez klatki MMA.
W nieco ponad dwa lata stoczył aż sześć pojedynków
i wszystkie wygrał. W marcu
roku 2017 ten świetny marsz
przerwała jednak porażka,
ale już kilka miesięcy później
Kopera powrócił na drogę
zwycięstw i zmusił do poddania Aleksandra Georgasa. Po
tym zwycięstwie przyszedł
czas na podpisanie kontraktu z najlepszą polską organizacją, która już od dawna
interesowała się osobą Bartka. Teraz natomiast, podczas
KSW 42 nastąpi wyczekiwany debiut, w dodatku przed
własną, łódzką publicznością.

OBIECUJĄCY
POJEDYNEK
Starcie dwóch młodych fighterów zapowiada się więc
bardzo obiecująco. Kopera
będąc niesiony dopingiem
swoich kibiców zapewne postawi trudne warunki w klatce i będzie chciał pokazać się
z jak najlepszej strony. Wolański natomiast ma za sobą
prawdziwe wojny w MMA,
z których wyniósł ogromne
doświadczenie i które może
być kluczowe w zbliżającej
się konfrontacji. Który z zawodników wyjdzie zwycięsko
z tego boju? Przekonanym się
już 3 marca w Łodzi.

EXTRAFIGHT (-66KG, 3X5MIN): FILIP WOLAŃSKI VS BARTŁOMIEJ KOPERA

B

FILIP WOLAŃSKI

WZROST: 178 CM, WAGA: 66 KG
WIEK: 26
MIASTO: KRAKÓW

KLUB: GRAPPLING KRAKÓW
MMA RECORD: 10-2 (3 KO, 2 SUB)
KSW RECORD: 1-1

artłomiej Kopera zadebiutuje w KSW
przed własną publicznością w starciu z Filipem
Wolańskim. Łodzianin wygrał siedem z ostatnich ośmiu
starć, a pięć z tych pojedynków kończył przez poddanie.
„Małpa” był od dawna na
radarze KSW, a teraz nadarzyła się idealna okazja, żeby
pokazać, co potrafi, w okrągłej klatce. Filip Wolański na

KSW 35 z Marcinem Wrzoskiem stoczył jedną z lepszych walk w historii KSW.
Trenujący w Grapplingu Kraków 26-latek również ma za
sobą serię wielu wygranych
pojedynków, którą zakłóciła
jedynie porażka z „Polskim
Zombie”. Ostatnio, na KSW
37: Circus of Pain, po bardzo
trudnym starciu „Wolan”
wypunktował Denilsona Nevesa de Oliveirę.

BARTŁOMIEJ KOPERA

WZROST: 175 CM, WAGA: 66 KG
WIEK: 25
MIASTO: ŁÓDŹ

KLUB: ZENITH VERA FIGHT CLUB
MMA RECORD: 9-3 (7 SUB)
KSW RECORD: 0-0

EXTRAFIGHT (-77KG, 3X5MIN): KRYSTIAN KASZUBOWSKI VS CHRISTOPHER HENZE
KRYSTIAN KASZUBOWSKI

WZROST: 180 CM, WAGA: 77 KG
WIEK: 24
MIASTO: GDYNIA

K

KLUB: MIGHTY BULLS GDYNIA
MMA RECORD: 5-0 (1 SUB)
KSW RECORD: 0-0

SW znów daje szansę
obiecującym
zawodnikom z Europy. 23-letni Krystian Kaszubowski stanie naprzeciw
Christophera Henze w walce
undercardowej. Polak zadebiutował w MMA pod koniec
2013 roku. Po serii czterech
wygranych z solidnymi rywalami Kaszubowski miał
dwa lata przerwy. Polak po-

wrócił w listopadzie zeszłego
roku i w pojedynku z niepokonanym Grzegorzem Saneckim zastopował warszawianina skrętówką. Christopher
Henze może pochwalić się
imponującą serią dziewięciu pojedynków bez porażki.
Niepokonany Niemiec cztery
walki kończył w pierwszej
rundzie przez nokauty lub
poddania.

CHRISTOPHER HENZE

WZROST: 175 CM, WAGA: 77 KG
WIEK: 28
KRAJ: NIEMCY

KLUB: IMPERIUM FIGHT TEAM
MMA RECORD: 8-0-1 (2 KO, 2 SUB)
KSW RECORD: 0-0

FOTORELACJA: PONIEDZIAŁKOWY MEDIA TRENING
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STARCIE TYTANÓW W ŁODZI
[TAK BYŁO NA KSW 24] 28 WRZEŚNIA 2013 R. W ATLAS ARENIE ODBYŁA SIĘ 24 GALA KSW. PRZYPOMNIJMY SOBIE, JAK BYŁO.

W

dwóch walkach
wieczoru
mogliśmy zobaczyć
polskich tytanów wagi ciężkiej. Wśród nich m.in. mistrz
olimpijski w judo Paweł Nastula skrzyżował rękawice
z czołowym zawodnikiem
wagi ciężkiej Karolem Bedorfem (zwycięstwo przez
nokaut). Stawką tego pojedynku był pas Międzynarodowego Mistrza KSW
w wadze ciężkiej. Na tej gali
swoją jubileuszową, dziesiątą
walkę w formule MMA stoczył również pięciokrotny
Mistrz Świata Strongmanów
Mariusz „Pudzian” Pudzianowski. Zmierzył się z Seanem McCorklem z którym,
po dwóch rundach, wygrał
decyzją sędziów. Dodatkowo
właściciele Federacji KSW
podjęli decyzję i postanowili
uhonorować dodatkowymi
pieniędzmi zawodników
WALKA WIECZORU
Decyzją właścicieli największej federacji MMA w Europie za najlepszą walkę gali
uznano konfrontację o mistrzowski pas wagi ciężkiej
pomiędzy Karolem Bedorfem i Pawłem Nastulą. Konta
tych dwóch zawodników zostaną zasilone o dodatkowy
bonus finansowy.
NOKAUT WIECZORU
Nokaut Jaya Silvy w walce

NOKAUT JAYA
SILVY W WALCE
Z MICHAŁEM
MATERLĄ
ZOSTAŁ
WYBRANY JAKO
TEN, KTÓRY
ZASŁUŻYŁ NA
DODATKOWE
WYRÓŻNIENIE

z Michałem Materlą został
wybrany jako ten, który zasłużył na dodatkowe wyróżnienie i to właśnie do Amerykanina trafia bonus.
PODDANIE WIECZORU
Najlepszym poddaniem gali
KSW24 - Starcie Gigantów
jest duszenie w wykonaniu
Marcina Różalskiego. Tym
samym zawodnik z Płocka
swoim pierwszym poddaniem w karierze zafundował
sobie od razu dodatkowe pieniądze na koncie od Federacji
KSW.

TAK BYŁO 23 GRUDNIA 2017 W KATOWICACH
[TAK BYŁO NA KSW 41] PONIŻEJ PREZENTUJEMY KRÓTKĄ FOTORELACJĘ Z OSTATNIEJ GALI KSW, KTÓRA MIAŁA MIEJSCE W KATOWICKIM SPODKU
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