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www.konfrontacja.com

miałem zaszczyt stoczyć kilka walk z bardzo
mocnymi zawodnikami. Te walki dużo mnie nauczyły
i pokazały jak trudny jest to sport, żeby coś osiągnąć.
Paweł Nastula

Pride time - CZAS CHWAŁY
Już 16 marca odbędzie się dwudziesta druga edycja największej imprezy MMA w Europie, czyli gala KSW. Widowisko organizowane
przez Martina Lewandowskiego i Macieja Kawulskiego po raz dziesiąty odbędzie się w warszawskiej hali Torwar.


CO WARTO WIEDZIEĆ O GALI KSW22 - TIME PRIDE?

Po raz pierwszy od
2009r. dwie gale KSW
z rzędu odbędą się w tym
samym mieście i hali,
a konkretnie na warszawskim Torwarze. W 2009 r.,
również na Torwarze, odbyły się gale KSW 11 i KSW
12. Na 11 Mamed Chalidow
zdobył pas międzynarodowego mistrza KSW nokautując Brazylijczyka Daniela
Acacio, natomiast na 12.
edycji walką wieczoru było
starcie Mariusza Pudzianowskiego z Marcinem
Najmanem.
Dla KSW będzie to już
dziesiąta gala na Torwarze
i zarazem piętnasta, która
odbędzie się w Warszawie.
Oli Thompson to trzeci
strongmen, jakiego zobaczymy na galach KSW. Pierwszy
był Mariusz Pudzianowski,
epizod w tych zawodach
zanotował również Kamil
Waluś.
Thompson ma na swoim
koncie udział w zawodach
Strongmenów w Polsce, doszło do niego w 2004.
W swojej karierze MMA
Thompson pokonał dwóch
Polaków, w 2009 r. Tomasza
Kamieńczyka (TKO), a w 2010
Tomasza Czerwińskiego (duszenie zza pleców).
Goran Reljic ma na
swoim koncie dwie walki



z byłymi/aktualnymi zawodnikami KSW. W marcu 2012
r. pokonał Hiszpana Rogenta
Llorenta (walczył m.in. z Karolem Bedorfem), a jeszcze
wcześniej, bo w lipcu 2010
r. przegrał przez niejednogłośną decyzję z Kendallem
Grove'em.

z Mariuszem Pioskowikiem
na KSW 22 będzie... najniższym pojedynkiem w historii
tej organizacji (biorąc pod
uwagę pojedynki mężczyzn):
Azhiev ma 170 cm wzrostu,
a Pioskowik 167.
Marcin Naruszczka
w zawodowej karierze przegrał tylko jeden pojedynek:
na KSW 19 poległ przez
decyzję w starciu z Borysem
Mańkowskim. Prywatnie
Mańkowski jest dobrym
przyjacielem najbliższego
przeciwnika Naruszczki,
Rafała Moksa.

Reljic swoje walki
najchętniej kończy po serii
uderzeń, przez TKO. Do tej
pory wygrywał czterokrotnie
w ten sposób. Natomiast trzy
walki wygrał przez dźwignię
łokciową.
Reljic ma na rozkładzie
dwóch Polaków, w 2007 r.
wygrywał z Tomaszem Smykowskim oraz Waldemarem
Golińskim. Obie walki odbyły
się na Słowenii.

Dla Moksa pojedynek
z Naruszczką będzie próbą
powrotu na właściwe tory.
Od marca 2011 r. stoczył
on cztery walki, ale wszystkie przegrał, w tym dwie na
galach KSW: z Aslambekiem
Saidovem (KSW 17) i z Borysem Mańkowskim (KSW 20).

Każdą ze swoich trzech
porażek Reljic zanotował na
dystansie trzech pięciominutowych rund, zawsze przegrywał przez decyzję.
Reljic to jeden z nielicznych zawodników walczących na galach KSW, który
preferuje walkę z odwrotnej
pozycji (mańkut).
Według oficjalnej strony
organizacji UFC najmocniejszą stroną Reljica nie są
ucieczki przed obaleniami,
jego skuteczność w tym
elemencie wynosi 33 procent
(w UFC: trzy porażki przez
decyzję, jedno zwycięstwo

przez TKO), natomiast
jednym z jego najmocniejszych elementów jest walka
z kontry.
Jan Błachowicz, jak
do tej pory, bardzo dobrze
wspomina pojedynki z Chorwatami. W 2008 r. na KSW
X pokonał on przez duszenie
zza pleców w drugiej rundzie
Maro Peraka.
Karol Bedorf swój
pierwszy zawodowy pojedy-

Nie każdy wie, że Christios Piliafas próbuje swoich
sił także w... muzyce rap. Od
kilku dobrych lat współpracuje z różnymi raperami pod
pseudonimem Chris Pilly.

nek stoczył właśnie na gali
KSW, a konkretnie podczas
8. edycji na warszawskim
Torwarze. Walka odbyła się
w listopadzie 2007 r. Pokonał wówczas triumfatora 5.
edycji Francisa Carmonta,

Przeciwnik Piotra
Strusa, Abu Azaitar, ma na
swoim koncie dwa pojedynki
z zawodnikami znanymi z gal
KSW. W 2012 r. pokonał
Martina Zawadę (decyzja),
a w kolejnej walce przegrał
przez TKO z Marcinem Naruszczką.

Choć Bedorf na KSW
debiutował w 2007 r., to na
galach Konfrontacji stoczył
dopiero sześć walk (w tym
dwie w turnieju na KSW 8)
Walka Anzora Azhieva

Jan Błachowicz na KSW
22 stoczy swój drugi pojedynek
w ramach obrony tytułu międzynarodowego mistrza KSW
w wadze półciężkiej. W pierwszej obronie, na KSW 20, pokonał przez decyzję Amerykanina
Houstona Alexandra.
Na gali KSW 21 Piotr
Strus odniósł swoje największe i najważniejsze
zwycięstwo w dotychczasowej karierze, gdy pokonał
byłego mistrza KSW w wadze
średniej Krzysztofa Kułaka
(niezdolność do walki z powodu kontuzji).
Abu Azaitar to ósmy
reprezentant Niemiec, którego
zobaczymy na ringach KSW.
Niemcy na galach KSW: Ruben
Crawford, Cengiz Dana, Aziz
Karaoglu (reprezentował Turcję), Dawid Baziak (Polak trenujący i mieszkający w Niemczech, reprezentował Niemcy),
Peter Sobotta, Martin Zawada,
Alexander Stefanovic.
Trzy ostatnie walki Pawła Nastuli trwały łącznie zaledwie 3 minuty i 25 sekund;
Nastula wygrywał z Yusuke
Masudą, Andrzejem Wrońskim i Jimmym Ambrizem.
Jeszcze w judo Nastula
popisał się imponującą serią
312 zwycięstw z rzędu, był
niepokonany grubo ponad
tysiąc dni (1,220), świetna
passa trwała od lutego 1994
do marca 1998 r.

Informacje dotyczące gali
Miejsce

Torwar Warszawa

rozpoczęcie

otwarcie bram

transmisja tv

transmisja on-line

godz.

godz.

Polsat, polsat sport

ipla.tv

20.00

18.00

Wszystkie informacje odnośnie procesu rezerwacji oraz możliwości zakupu biletów na galę KSW dostępne są u oficjalnego dystrybutora www.eBilet.pl

Dział handlowy
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To wielki honor walczyć z Pawłem Nastulą,
a jeszcze większym honorem będzie pokonanie go.
Nie mogę się doczekać walki, to będzie niezłe show.
Kevin Asplund .

gala KSW 22
16 marca 2013
Warszawa, Torwar
www.konfrontacja.com

WALKA WIECZORU (93 KG): JAN BŁACHOWICZ VS GORAN RELJIC (OBRONA PASA W KAT. 93 KG)

W

JAN BŁACHOWICZ

Kraj: Polska
Wzrost: 187cm,
Waga: 93kg

walce wieczoru wszyscy fani
KSW będą mogli
również zobaczyć mistrza
kategorii półciężkiej, Jana
Błachowicza, który po raz
drugi stanie do obrony mistrzowskiego pasa zdobytego w listopadzie 2011 roku.
Polak pochodzący z Cieszyna stoczy na gali swoją
dwudziestą zawodową walkę w formule MMA. Jego
aktualny bilans to szesnaście zwycięstw i tylko trzy
porażki.

Rekord MMA: 16-3-0
Klub: Natula Fight Club/KSW
Team

Przeciwnikiem Błachowicza
będzie były zawodnik największej organizacji MMA
na świecie, Chorwat Goran
Reljic. Mający za sobą karierę w UFC Reljic to bardzo
wszechstronny zawodnik
obdarzony solidną stójką,
grapplingiem i zapasami.
Do tej pory walczył czter-

GORAN RELJIC

naście razy na zawodowych
ringach, wygrał jedenaście
pojedynków, a trzy porażki
zanotował po decyzjach sędziowskich.

Przeciwnikiem
Błachowicza
będzie były
zawodnik
największej
organizacji
MMA na świecie, Chorwat
Goran Reljic,
Mający za sobą
karierę w UFC.

Kraj: CHORWACJA
Wzrost: 190cm
Waga: 92kg

Rekord MMA: 11-3-0
Klub: Xtreme Couture

WALKA WIECZORU II (120KG): PAWEŁ NASTULA VS KEVIN ASPLUND

W

PAWEŁ NASTULA

Kraj: Polska
Waga: 105kg

Rekord MMA: 4-4-0
Klub: Nastula Team

jednej z dwóch
walk
wieczoru
zobaczymy
Mistrza Olimpijskiego w judo
z Atlanty, Pawła Nastulę.
„Nastek” to jedyny Polak,
któremu było dane walczyć
na legendarnej, nie istniejącej już gali Pride FC,
gdzie krzyżował rękawice
z największymi gwiazdami
mieszanych sztuk walki
na świec. Mierzył się m.in.
z Aleksandrem Emelianenko, Joshem Barnettem czy
Antonio Rodrigo Nogueirą,
ówczesnym najlepszym zawodnikiem na świecie.
Rywalem Nastuli w jego
debiucie na KSW będzie
dużo bardziej doświadczony w MMA Amerykanin,
Kevin Asplund. Posiadają-

KEVIN ASPLUND

cy przydomek „Betonowy”
Asplund stoczył osiemnaście zawodowych walk
z czego piętnaście wygrał
i tylko odniósł trzy porażki.
Jeszcze nie tak dawno walczył dla drugiej co do wielkości gali w Stanach Zjednoczonych, dla Bellatora.

Nastula to
jedyny Polak,
któremu
było dane
walczyć na
legendarnej
gali Pride FC

Kraj: USA
Wzrost: 183cm
Waga: 106kg

Rekord MMA: 15-3-0
Klub: The Cellar

extrafight (120KG): KAROL BEDORF VS OLI THOMPSON
KAROL BEDORF

O

li
Thompson
to czwarty były
strongman, którego
będziemy mogli oglądać na
gali KSW.
Potężnie zbudowany, silny
i znakomity w parterze Anglik na pewno będzie nieKraj: Polska
Wzrost: 187cm
Waga: 115kg
Rekord MMA: 8-2-0
Klub: Berserkers Team Szczecin / Ankos Zapasy Poznań

OLI THOMPSON
wygodnym przeciwnikiem
dla Karola Bedorfa, czołowego zawodnika wagi ciężkiej w Polsce, który wielokrotnie podkreślał, że ma
ochotę na bycie najlepszym
zawodnikiem „królewskiej
kategorii” w Federacji KSW.
Kraj: Anglia
Wzrost: 185cm
Waga: 110kg
Rekord MMA: 10-4-0
Klub: ZT Fight

Traumon_reklama_B1_24_01_13.indd 1
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chcę udowod
i przypomnieć im
że potrafię wygrywać efektow

Jan Błachowicz przed wa
Iwywiad: Z Janem Błachowiczem

MMA czyli wiele sportów
walki i różne techniki.
Która z nich jest Panu
najbliższa?
JB: - Nie mogę wyróżnić
żadnej konkretnej techniki. MMA stwarza tyle
możliwości, że nie da się
wybrać jednej. Sam ciągle
odkrywam nowe sztuczki i próbuję je doskonalić. Najwięcej radości dają
oczywiście te, które pozwalają kończyć walkę przed
czasem, ale bardzo lubię
także techniki zapaśnicze,
walkę w klinczu. W MMA
wszystko jest fajne. Są zawodnicy, którzy maja do
perfekcji opanowaną jedną technikę, ale to nie mój
styl. W walce może wydarzyć się wszystko i trzeba
być na to gotowym.

każdy ciężko
przepracowany
trening później
pomoże mi
w walce.
Oczywiście
musi to być
odpowiednio
zbilansowany
trening. Trzeba
wiedzieć, kiedy
zrobić technikę

Bilans Pańskich walk wygląda imponująco. Dziewiętnaście walk i jedynie
3 porażki. Czemu zawdzięcza Pan to pasmo sukcesów?
JB: - Ciężkiej pracy na każdym treningu. Nie ma, że
boli. Trzeba co rano wstać
i zasuwać. Z czasem do tego
bólu można się przyzwyczaić, nawet go polubić. Wiem,
że każdy ciężko przepracowany trening później pomoże mi w walce. Oczywiście
musi to być odpowiednio
zbilansowany trening. Trzeba wiedzieć, kiedy zrobić
technikę, kiedy pójść na siłownię, kiedy biegać, a kiedy zrobić sobie wolne, bo
regeneracja też jest kluczowa. Przetrenowanie nie jest
drogą do sukcesu.

Od 2009 roku trenuje Pan
w San Diego. Dlaczego
właśnie tam?
JB: - Na co dzień trenuję
w klubie Pawła Nastuli,
ale raz na jakiś czas staram się wyjechać za granicę. Jeździłem do Holandii i do USA. W San Diego
bywałem już dawniej z Tomaszem Drwalem, który
trenował tam, kiedy walczył w UFC. Znam teren,
znam kluby, pogoda jest
idealna, więc czemu nie?
Każdemu polecam zimą
zamienić Polskę na San
Diego. Dla mnie to też
o tyle ważne, że w Stanach mam więcej spokoju. W Polsce muszę więcej
czasu poświęcać na wywiady i inne sprawy związane z mediami. Przed

walką potrzebuję spokoju,
żeby skoncentrować się
na przygotowaniach.
Czym różnią się treningi
w USA od tych w Polsce ?
JB: - Same treningi się za
bardzo nie różnią. Głównie chodzi o to, żeby mieć
więcej
sparingpartnerów.
Czołowe gymy w USA mają
tylu zawodników, że można sobie dopasować plan
sparingów i znaleźć kogoś,
kto przypomina najbliższego rywala stylem walki. Do
tego jest to trochę lepiej poukładane niż w Polsce. Wiele nowinek treningowych
trafia do nas zza oceanu.
Ale same treningi i metody
się za bardzo nie różnią. To
nie jest tak, że lecę do San
Diego i nagle dowiaduje się,

Myślę, że
jeszcze trafię
na kogoś
bardziej
wymagającego
niż Soko, ale
wtedy już na
pewno będę
przygotowany
na wszystko.

dnić sobie i kibicom,
m przede wszystkim,
wnie i przed czasem.
Jan Blachowicz

7

gala KSW 22
16 marca 2013
Warszawa, Torwar
www.konfrontacja.com

walką: stać mnie na wiele
że w Polsce trenujemy zupełnie inaczej.

zdecydowaną
większość
walk stoczyłem w Polsce.

Który z Pańskich przeciwników był najbardziej
wymagającym?
JB: - Zdecydowanie Sokoudjou. W pierwszej walce nie wiedziałem co się
dzieje. Fakt, że byłem źle
poustawiany niewiele tu
zmienia. Facet kopał mocniej niż koń. Niesamowicie
silny człowiek. Ta porażka
wiele mnie nauczyła, sporo zrozumiałem i w rewanżu byłem już górą. Myślę,
że jeszcze trafię na kogoś
bardziej
wymagającego
niż Soko, ale wtedy już na
pewno będę przygotowany
na wszystko.

16 marca podczas 22 Gali
będzie Pan bronił mistrzowskiego pasa KSW.
Zna Pan zapewne swojego
przeciwnika. Co może Pan
o nim powiedzieć?
JB: - Goran Reljić jest bardzo solidnym zawodnikiem. W każdej płaszczyźnie się dobrze porusza.
Solidna stójka, solidne
zapasy, solidny parter. No
właśnie. Wszystko solidne,
ale jakimś magikiem nie
jest. To bardzo wymagający rywal i wiem, że muszę
się świetnie przygotować,
ale myślę, że dam mu
radę. Już raz się biłem
z Chorwatem i poszło
mi dobrze. Myślę, że
teraz będzie podobnie.

MMA to nowa forma rywalizacji sportowej w Polsce.
Ile razy brał Pan udział
w Galach KSW?
JB: - Stoczyłem dziewiętnaście zawodowych walk
i tylko dwie poza KSW.
Debiutowałem na gali
w Poznaniu i raz walczyłem w Rosji. Pozostałe walki toczyłem
w Polsce na galach
KSW. W 2007 roku
dostałem
szansę
i wygrałem turniej.
Jednego dnia wygrałem trzy walki
i nie dałem powodu, by ze mnie
rezygnować. Dziś
jestem mistrzem
KSW w wadze półciężkiej, więc chyba Maciek i Martin
są zadowoleni, że
kiedyś na mnie postawili.
W jakich turniejach
MMA poza granicami
kraju Pan uczestniczył?
JB: - Tak jak już mówiłem, walczyłem raz w Rosji. Ten wyjazd był ciekawy. Myślałem, że walczę
pod Moskwą, a okazało
się, że Czeboksary to jakieś 700 kilometrów drogi
pociągiem. Po Rosji podróżowałem razem z moim rywalem. Onikienko okazał
się być równym gościem.
Wygrałem z nim w drugiej
rundzie, a potem wracaliśmy razem do Moskwy.
Sporo walczyłem za granicą także w muay thai, ale

Jak ocenia
Pan
formę

pozostałych uczestników Gali KSW?
JB: - Co tu oceniać?
Wystarczy
popatrzeć
na walki moich kolegów.
To najlepsi polscy zawodnicy, których nie musimy
się wstydzić w Europie
i na świecie. Chyba każdy
widzi, że na tych galach
widowisko idzie w parze z dobrym poziomem
sportowym. Z wieloma zawodnikami trenuje albo
w Nastula Club albo na
różnych obozach i wiem,
że to mocne chłopaki. Poziom MMA w Polsce stale

rośnie i na razie nie zapowiada się, żeby miało się
to zmienić.
W zmaganiach MMA biorą
udział również kobiety.
Czy Pana zdaniem ta dziedzina sportu jest odpowiednia dla kobiet?
JB: - Sam może nie jestem
wielkim fanem walk kobiet, ale dziewczyny dają
radę. Podobała mi się
ostatnia walka Karoliny
Kowalkiewicz z Pauliną
Bońkowską. W USA popularna jest Ronda Rousey. Jeśli chcą walczyć
w MMA, to niech walczą.
Jeśli potrafią to robić, to
tym lepiej. Dziewczyny
w MMA przestały już być
ciekawostką. Nie wszystkim się to podoba, ale one
też ciężko trenują i należy im się szacunek. Przy
okazji chyba pokazują, że
MMA to sport dla wszystkich, także dla kobiet.
Co uważa Pan za swój
największy sukces?
JB: - Największy sukces
jest ciągle przede mną.
Muszę tak myśleć, bo to
mnie nakręca do jeszcze
cięższej pracy. Każda
kolejna wygrana to tylko krok do celu. Mam
nadzieję, że w końcu
trafię do UFC i sprawdzę się z najlepszymi
na świecie. Walkami na
galach KSW udowadniam,
że stać mnie na wiele.
Jaki jest Pana ulubiony
sposób spędzania wolnego czasu?
JB: - Tego wolnego czasu
za dużo nie mam. Kiedy
już mam wolną chwilę, to
uciekam daleko od MMA.
Najchętniej w kosmos.
Interesują mnie gwiazdy,
a ostatnio spadające meteoryty. W czasie przygotowań na obozy zabieram ze
sobą jakieś gry, żeby nie
myśleć ciągle o walce i rywalu, bo to nie jest dobre.
Większość wolnego czasu
poświęcam mojej kochanej Dorotce, która bardzo mnie wspiera. Kiedy
tylko mogę to wracam do
Cieszyna i przeszukujemy
podziemia. W rodzinnych
stronach czuję się zdecydowanie najlepiej.
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moja droga do pasa jest ustalona.
Ja muszę walczyć o pas wagi ciężkiej, ja muszę zdobyć
ten pas i nikt ani nic nie stanie mi na przeszkodzie.
Karol Bedorf

EXTRAFIGHT (66KG): ANZOR AZHIEV VS MARIUSZ PIOSKOWIK
ANZOR AZHIEV

Kraj: Polska
Wzrost: 170cm,
Waga: 66kg

M

Rekord MMA: 3-0-0
Klub: PJ Promotion Group

łody
Mamed
Khalidov – tak
wiele osób nazywa wschodzącą gwiazdę MMA w naszym kraju
Anzora Azhieva. Sam zawodnik nie lubi jak się
tak o nim mówi i twierdzi, że bardzo dużo brakuje mu do najlepszego polskiego zawodnika
MMA. Dla Azhieva występ
na KSW22 będzie trzecim
pojedynkiem dla Federacji KSW. W tej chwili jest
niepokonany i za wszelką
cenę będzie chciał podtrzymać passę zwycięstw,
lecz łatwo mu nie będzie…

MARIUSZ PIOSKOWIK
Rywalem młodego Czeczena będzie czołowy zawodnik wagi piórkowej
w Polsce, wojownik z Silesian Cage Club Katowice, Mariusz Pioskowik.
Dla podopiecznego Tomasza Brondera (sędzia
główny gal KSW) konfrontacja z Azhievem będzie
jedenastą zawodową walką w karierze.
Azhiev vs. Pioskowik to
pierwsza walka w historii Federacji KSW, która
odbędzie się w kategorii
piórkowej do -66kg. Dystans walki to trzy rundy
po pięć minut każda.

Kraj: Polska
Wzrost: 167cm,
Waga: 66kg

Rekord MMA: 6-4-0
Klub: Silesian Cage Club
Katowice

EXTRAFIGHT (84KG): PIOTR STRUS VS ABU AZAITAR
PIOTR STRUS

Kraj: Polska
Wzrost: 185cm
Waga: 84kg

P

Rekord MMA: 8-1-0
Klub: Nastula Fight Club

iotr Stus na gali
KSW21 pokonał byłego mistrza Federacji KSW w wadze średniej,
Krzysztofa Kułaka. Młody,
utalentowany Strus to według wielu zagranicznych
portali jeden z najbardziej
perspektywicznych zawodników młodego pokolenia
MMA w Europie. Były kickbokser i pierwsze polski medalista Mistrzostw Świata
w Sanda, dyscyplinie, o której mówi się głośno, że zostanie dołączona do zmagań
na Igrzyskach Olimpijskich.

Posiadający tureckie obywatelstwo Karaoglu od
lat mieszka w Niemczech,
gdzie trenuje z innymi zawodnikami znaęnymi z gal
KSW, takimi jak m.in.
Ruben Crawford i Cengiz Dana. Występ na gali
KSW22 - Pride Time będzie dla niego czwartym
pojedynkiem dla Federacji
KSW. W 2009 roku brał
udział w ośmioosobowym
turnieju KSW9 gdzie konfrontował się z Vitorem
Nobregą, Danielem Dowdą
i Janem Błachowiczem.

AZIZ KARAOGLU

Kraj: Turcja
Wzrost: 182cm
Waga: 84kg

Rekord MMA: 6-6-0
Klub: Team Alpha

EXTRAFIGHT (120KG): KAMIL WALUŚ VS CHRISTOS PILIAFAS

N

KAMIL WALUŚ

Kraj: Polska
Wzrost: 187cm
Waga: 120kg

Rekord MMA: 3-1-0
Klub: Copacabana Warszawa/
Nastula Fight Club

a galę KSW powraca Christos Piliafas,
czyli były rywal Mariusza
Pudzianowskiego.
Amerykanin mający greckie
korzenie i noszący przydomek „Wściekły Grek” zamierza zmazać gorycz porażki
i zrehabilitować się polskim
fanom za ostatnie niepowodzenie.
Rywalem będzie dobrze zapowiadający się zawodnik

wagi ciężkiej z Polski, Kamil
Waluś. Pochodzący z Augustowa wojownik niedawno
przyjechał do kraju z USA,
gdzie trenował i był sparingpartnerem samego Alistaira Overeema, najlepszego
zawodnika K-1 na świecie
i jednego z najlepszych zawodników wagi ciężkiej
w MMA. Dla Walusia występ
na KSW 22 będzie trzecią
walką dla Federacji KSW.

CHRISTOS PILIAFAS

Kraj: USA
Wzrost: 195cm
Waga: 116kg

Rekord MMA: 0-1-0
Klub: IMash Fight Team

EXTRAFIGHT (77KG): RAFAŁ MOKS VS MARCIN NARUSZCZKA

G

RAFAŁ MOKS

Kraj: Polska
Wzrost: 172cm
Waga: 77kg

Rekord MMA: 6-6-0
Klub: Berserkers Team
Szczecin

alę KSW22 rozpocznie
arcyciekawy
pojedynek
w wadze półśredniej do
-77kg pomiędzy Rafałem
Moksem i Marcinem Naruszczką.
Obaj zawodnicy lubią walczyć widowiskowo dla oka,
obaj są twardzi i nieustępli-

wi i obaj posiadają w swoim dorobku mistrzowskie
pasy zagranicznych organizacji. Moks był pierwszym polskim mistrzem
rosyjskiej organizacji M-1
Global, zaś Naruszczka
pierwszym polskim mistrzem niemieckiej organizacji Respect FC.

MARCIN NARUSZCZKA

Kraj: Polska
Wzrost: 182cm
Waga: 77kg

Rekord MMA: 11-1-0
Klub: Mataleo Training &
Health Center
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100% przygotowany, 100% nastawiony na zwycięstwo.
Chcę dać 100% tego, co potrafię i 100% swojego serca.
Marcin Naruszczka

gala KSW 22
16 marca 2013
Warszawa, Torwar
www.konfrontacja.com

tak było: gala ksw 21.

Gala KSW21 za nami, a więc czas najwyższy podać jakieś liczby. Będą to oczywiście cyfry mówiące o oglądalności dwudziestej
pierwszej edycji KSW.

I

tak oto ostatnie widowisko miało średni udział
w grupie męskiej na
poziomie 32.9%, zaś oglądalność KSW21 w szczytowym momencie sięgnęło
3.8 miliona widzów!

Właściciele
Federacji
KSW podjęli również decyzję, których zawodników nagrodzić bonusami w trzech kategoriach:
walka wieczoru, poddanie wieczoru i nokaut
wieczoru. Ich decyzją bonusy otrzymują:
WALKA WIECZORU
Zdaniem Macieja Kawulskiego i Martina Lewandowskiego, a także zdaniem wielu fachowców
najlepszym pojedynkiem
gali KSW21 była konfrontacja pań z udziałem Karoliny Kowalkiewicz i Pau-

liny Bońkowskiej. Obie
zawodniczki dały pokaz
MMA na najwyższym poziomie i w pełni zasłużyły
na ten bonus.
NOKAUT WIECZORU
Dwadzieścia jeden sekund
potrzebował Michał Materla, żeby niczym rażonego
prądem posłać na deski
Rodneya Wallace i to właśnie zawodnik Berserkers
Team Szczecin otrzymuje
bonus za najlepszy nokaut
gali KSW21.
PODDANIE WIECZORU
Perfekcyjna dźwignia na
nogę w wykonaniu Mameda Khalidova nie pozostawiła złudzeń włodarzom
KSW, którzy zadecydowali, że bonus za poddanie
wieczoru powędruje do zawodnika Arrachion Olsztyn.
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