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nie chciałbym, żeby ta walka wyglądała w ten sposób,
że będę od razu uciekał do parteru i tam szukał
rozwiązania. chcę powalczyć
MAMED KHALIDOV

królewskie rozdanie

Już 8 czerwca fanów MMA czekają kolejne emocje. Nadchodzi KSW23, czas królewskiego rozdania! Gala już po raz czwarty odbędzie
się w Ergo Arenie Gdańsk/Sopot i zobaczymy na niej siedem pojedynków z udziałem najlepszych polskich i zagranicznych zawodników.

M

amed Khalidov
stanie
twarzą
w twarz z Holendrem Melvinem Manhoefem.
Mistrz
KSW
w wadze średniej Michał
Materla skrzyżuje rękawice z Hawajczykiem Kendallem Grovem, a były
strongman Mariusz Pudzianowski stoczy swoją
dziewiątą walkę w formule MMA. Jednak to
nie koniec emocji, które
czekać nas będą podczas
tego wieczora w Ergo Arenie Gdańsk/Sopot. Na
ringu zobaczymy również mistrzów wagi lekkiej i półśredniej, Macieja
Jewtuszko i Aslambeksa
Saidova, a także panie,
Martę Chojnoską i Karolinę Kowalkiewicz, które stoczą potyczka o pas
Międzynarodowej Mistrzyni KSW w wadze do -55kg.

Musicie tam być, musicie
zobaczyć to na własne
oczy. Tego nie da się opisać, to trzeba zobaczyć!
Gala KSW na PPV
Chcesz zobaczyć pojedynek Mameda Khalidova
z Melvinem Manhoefem?
Czy Michał Materla obroni pas mistrza wagi średniej? Jak w swojej kolejnej walce poradzi sobie
Mariusz Pudzianowski?
Jeśli nie masz biletu na
galę musisz obejrzeć to
bezprecedensowe
wydarzenie sportów walki
w telewizji. Już dziś wraz
z Cyfrowym Polsatem zapraszamy wszystkich fanów do zakupu dostępu
PPV do gali KSW23! Nie
zwlekajcie!
Cena za dostęp do usługi:
40 zł




KSW 23 FIGHT CARD
WALKA WIECZORU (-84KG):
MAMED KHALIDOV
VS MELVIN MANHOEF
WALKA WIECZORU II:
MARIUSZ PUDZIANOWSKI
VS SEAN MCCORKLE
EXTRAFIGHT (-84KG):
MICHAŁ MATERLA
VS KENDALL GROVE (OBRONA PASA)
EXTRAFIGHT (-77KG):
ASLAMBEK SAIDOV
VS BEN LAGMAN
EXTRAFIGHT (-55KG):
KAROLINA KOWALKIEWICZ
VS MARTA CHOJNOSKA (WALKA O PAS)
EXTRAFIGHT (-70KG):
MATEUSZ ZAWADZKI
VS MATEUSZ GAMROT
EXTRAFIGHT (-77KG):
MATEUSZ PISKORZ
VS LUIZ RICARDO SIMON

Informacje dotyczące gali
Miejsce

Ergo Arena

rozpoczęcie
godz.

20.00

otwarcie bram

transmisja tv

transmisja on-line

godz.

PPV CYFROWY POLSAT

ipla.tv

18.00

Wszystkie informacje odnośnie procesu rezerwacji oraz możliwości zakupu biletów na galę KSW
dostępne są u oficjalnego dystrybutora www.eBilet.pl
Dział handlowy
Tomasz Kokoszka, tel. 536-999-459

n

e

w

s

www.ksw.presspekt.pl
Biuletyn wydaje
Wydawnictwo PRESSPEKT
Bytom, ul. Łużycka 12, tel.: 32 720-97-07
www.presspekt.pl , kontakt@ksw.presspekt.pl

Dział graficzny
Leszek Waligóra, tel. 530-57-97-57
dział dystrybucji
Klaudiusz Świerkot, tel. 536-999-465
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
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Pytanie to nie czy,
ale jak szybko wygram walkę z Mammedem.
Będę nową gwiazdą w Polsce.
MELVIN MANHOEF .

WALKA WIECZORU (84 KG): MAMED KHALIDOV VS MELVIN MANHOEF

D

MAMED KHALIDOV

rugą walką wieczoru czerwcowego
widowiska będzie
konfrontacja najlepszego
zawodnika MMA w Polsce
bez podziału na kategorie
wagowe Mameda Khalidova z holenderską gwiazdą
MMA i K-1 Melvinem Manhoefem.
Do tego starcia miało dojść
już podczas gali KSW21.
Niestety kontuzja nogi
w trakcie przygotowań
uniemożliwiła Holendrowi przybycie do Polski
i skrzyżowanie rękawic
z Khalidovem.

Kraj: pOLSKA
Wzrost: 183 CM
Waga: 84 KG

WIEK: 33
Rekord mma: 25-4-2
Rekord KSW: 11-0-2

Dla 32-letniego Khalidova
występ na KSW23 będzie
czternastym pojedynkiem
dla Federacji KSW. Jeszcze nigdy na gali KSW nie
przegrał. Odnotował dwanaście zwycięstw i jeden
remis.

MELVIN NO MERCY MANHOEF

Manhoefa
na
polskim
ringu zobaczymy po raz
pierwszy.
Czarnoskóry
wojownik to jeden z najbardziej utytułowanych
zawodników formuły K-1
w historii. Walczył z sukcesami na takich galach
jak
„Pride”,
„Dream”
i „Strikeforce”. Był mistrzem organizacji „Cage
Rage” i „It’s Showtime”.
W formule MMA walczył
39 razy. Pojedynek na
KSW23 będzie jego jubileuszową, czterdziestą walką w MMA.

Do tego
starcia miało
dojść już
podczas gali
KSW21.

Kraj: HOLANDIA
Wzrost: 173 CM
Waga: 84 KG

WIEK: 37
Rekord mma: 26-9-1
Rekord KSW: 0-0-0

WALKA WIECZORU II : MARIUSZ PUDZIANOWSKI VS SEAN MCCORKLE

P

MARIUSZ DOMINATOR PUDZIANOWSKI

ierwszą walką wieczoru gali KSW23
będzie konfrontacja
Mariusza Pudzianowskiego z Amerykaninem Shane
McCorkle.
Pudzianowski do ringu
wejdzie po dziewięciomiesięcznej przerwie. Ostatnią
walkę stoczył we wrześniu
2012 roku, gdzie przez
techniczny nokaut wygrał
z Christosem Piliafasem.
Występ na czerwcowej gali
będzie ósmą walką „Pudziana” dla polskiej federacji i dziewiątym występem
w całej karierze.

Kraj: POLSKA
Wzrost: 186 cm
Waga: 129 KG

WIEK: 36
Rekord mma: 5-2-0
Rekord KSW: 5-1-0

Shane McCorkle to doświadczony
zawodnik
z dwudziestoma czterema
pojedynkami na koncie. No-

SEAN BIG SEXY MCCORKLE

szący pseudonim „Big Sexy”
McCorkle w przeszłości walczył w największej organizacji MMA na świecie, w UFC.
Na swoim koncie ma wygrane z takimi zawodnikami
jak Mark Hunt, który obecnie robi furorę za Oceanem.

Pudzianowski
do ringu wejdzie po 9. miesięcznej przerwie. Ostatnią
walkę stoczył
we wrześniu
2012 r.

Kraj: USA
Wzrost: 200 cm
Waga: 130 KG

WIEK: 37
Rekord mma: 16-5-0
Rekord KSW: 0-0-0

extrafight (84KG): MICHAŁ MATERLA VS KENDALL GROVE (OBRONA PASA)
MICHAŁ MAGIC MATERLA

M

ichał Materla to
triumfator KSW 6
i aktualny mistrz
KSW w wadze do -84kg.
Pas mistrzowski wywalczył
ponad rok temu pokonując Jay’a Silvę. W grudniu
zeszłego roku po trwającej
21 sekund walce wygrał
Kraj: POLSKA
Wzrost: 183 cm
Waga: 84 KG
WIEK: 29
Rekord mma: 18-3-0
Rekord KSW: 9-1-0

przez ciężki nokaut z Rodney’em Wallace’m.
Dla Kendall’a Grove walka
będzie 2. pojedynkiem dla
KSW i 30. zawodową walką w formule MMA. Jego
aktualny bilans walk to 17
zwycięstw i 12 porażek.
Kraj: USA
Wzrost: 198 cm
Waga: 84 KG
WIEK: 31
Rekord mma: 17-12-0
Rekord KSW: 0-1-0

KENDALL DA SPYDER GROVE

usuwa ból z miejsca
Specjalista w leczeniu bólu:
● przy urazach, kontuzjach
● w chorobie zwyrodnieniowej
● w reumatyzmie

Laureat
Nagrody Zaufania

ZŁOTY OTIS 2013

w kategorii:
Leki przeciwbólowe
do stosowania
zewnętrznego

DOSTĘPNY TAKŻE W FORMIE ŻELU

3 PROSTE KROKI DO POZBYCIA SIĘ BÓLU:
1. Spryskaj bolące miejsce aerozolem Traumon.
2. Wetrzyj delikatnie lek w skórę.
3. Wracaj do pełnej sprawności ruchowej!

AEROZOL NA SKÓRĘ

R

l er!
j w p len
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1. NAZWA: Traumon (Etofenamatum) 2. SKŁAD: 1 ml roztworu zawiera 100 mg etofenamatu (Etofenamatum). 3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA: aerozol na skórę, roztwór 4. WSKAZANIA DO STOSOWANIA: Tępe urazy, takie jak: stłuczenia, skręcenia, naciągnięcia mięśni, ścięgien
i stawów. Choroba zwyrodnieniowa stawów kręgosłupa, kolanowych, barkowych. Reumatyzm pozastawowy: bóle okolicy krzyżowo-lędźwiowej, zmiany chorobowe w obrębie tkanek miękkich okołostawowych, tj. zapalenie kaletki maziowej, ścięgien,
pochewek ścięgnistych, torebek stawowych (tzw. staw zamrożony), zapalenie nadkłykci. 5. PRZECIWWSKAZANIA: Leku Traumon nie należy stosować: w przypadku nadwrażliwości na etofenamat, kwas flufenamowy lub którąkolwiek
substancję pomocniczą leku, lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne; u kobiet w ciąży; u dzieci ze względu na niewystarczające dane kliniczne w tych grupach pacjentów. 6. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY: MEDA AB, Szwecja Pełna informacja o leku
dostępna na życzenie w: Meda Pharmaceuticals Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II nr 15, 00-828 Warszawa, tel. +48 22 697 71 00, e-mail: traumon@meda.pl.
TRA-093/19/088/05-2013

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane
dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania
produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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Kendall, to na pewno nie będzie łatwa walka
dla ciebie, i na pewno nie oddam ci tego pasa,
także przygotuj się na wojnę
MICHAŁ MATERLA
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jestem zmotywowany
Iwywiad: Z Kendallem Grovem
Witaj Kendall. Jak wspominasz pierwszą wizytę w
Polsce?
KG: - Mój pierwszy raz w
Polsce był super, było jedynie trochę za zimo.
Jakie wrażenie zrobili na
tobie Polacy?
KG: - Kocham Polaków,
wszyscy byli dla mnie
mili i ogólnie odnosili się
z szacunkiem do zawodników
Czy jest jakaś osoba lub
historia, która zapadła ci
szczególne w pamięci?
KG: - Kocham Polskę, ale
macie tu jeden problem,
jest u was za zimno. Chociaż może to dlatego, że
mieszkając w Maui nie
jest przyzwyczajony do
takiej pogody. Jeśli chodzi o osoby to w sumie
pamiętam
wszystkich,
których poznałem. Kiedy
u was byłem, wszyscy byli
w stosunku do mnie bardzo w porządku.

motywowało, to coś by
było ze mną nie tak.
Jak przebiegają przygotowania?
KG: - Przygotowywałem się
do tej walki bardzo ciężko
z Michaelem Bispingiem
i Jayem Silvą przez pięć
tygodni w Kalifornii. Następnie przez dwa tygodnie byłem w Oahu, gdzie
trenowałem z Bradem
Tavaresem i KJ Noonsem
oraz innymi dobrymi zawodnikami.
Jay Silva o którym wspomniałeś walczył z Materlą. Rozmawiałeś z
nim o Michale?

Widziałeś galę
KSW z bliska,
widziałeś
również UFC.
Poproszę o
porównanie
obu przedsięwzięć.
KG: - Oceniłbym KSW
na takim samym poziomie co
UFC. Wyprzedajecie
wielkie hale, dbacie o
zawodników, a same gale
kopią dupę.
Co powiesz o samej gali,
oprawie, całej otoczce?
KG: - Jako show KSW jest
wspaniałe. Zawsze chciałem walczyć w Pride i poczuć te emocje kiedy zawodnicy są zapowiadani,
eksploduje pirotechnika,
a walki toczą się w ringu.
Na gali KSW23 zmierzysz
się z Michałem Materlą
o mistrzowski pas wagi
średniej. Podobno jesteś
zmotywowany jak nigdy?
KG: - Jestem bardzo zmotywowany! Po pierwsze
to walka o pas, po drugie
walczę z waszym numerem jeden w wadze średniej. Jeśli to by mnie nie

Przygotowywałem się
do tej walki
bardzo ciężko
z Michaelem
Bispingiem
i Jayem Silvą
przez pięć
tygodni
w Kalifornii.
Następnie
przez dwa
tygodnie
byłem w
Oahu, gdzie
trenowałem
z Bradem
Tavaresem i KJ
Noonsem oraz
innymi dobrymi
zawodnikami.
Muszę tylko sprawić, żeby
Michał popełnił błąd, który wykorzystam.

KG:
Nie, nigdy
nie rozmawiałem z Jayem o Michale.
Co możesz powiedzieć
o umiejętnościach Michała Materli?
KG: - Michał to bardzo eksplozywny zawodnik. Jest
twardy, ma dobry parter
i ciężkie ręce. Nie bez powodu jest mistrzem.
W której płaszczyźnie
walki upatrujesz swoją
szansę na wygraną?
KG: - Mogę wygrać tę walkę w każdej płaszczyźnie.

W Polsce fani są sceptycznie nastawieni do
transmisji PPV. W USA
takie transmisje to coś
normalnego. Jakbyś przekonał fanów do zakupu
subskrypcji?
KG: - Pay-per-view jest
dobre dla KSW. Bilety
są wyprzedane, a więc,
kto chce obejrzeć galę w
domu musi zapłacić za
coś, co umożliwi mu oglądanie. Kupując PPV kupujesz bilet na galę.
Zaproś proszę fanów do
oglądania gali KSW23.
KG: - Chciałbym zaprosić
wszystkich fanów w Polsce, do oglądania najlepszej gali MMA w Europie,
a może nawet na świecie.
… i na koniec kilka słów
do Michała.
KG: - Michał powodzenia.
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nigdy żadnego przeciwnika nie lekceważyłem
i tego przeciwnika
też nie lekceważę
MARIUSZ PUDZIANOWSKI

EXTRAFIGHT (77KG): ASLAMBEK SAIDOV VS BEN LAGMAN
ASLAMBEK SAIDOV

P

odczas gali KSW23
swoje umiejętności
zaprezentuje
nam
również mistrz wagi półśredniej Aslambek Saidov.
Naturalizowany
Czeczen
z olsztyńskiego klubu Arrachion MMA zmierzy się
z 26-letnim Amerykaninem Benem Lagmanem.

Saidova na KSW zobaczymy po raz jedenasty. Do tej
pory tylko raz przegrał na
KSW, ale walcząc w innej,
cięższej kategorii wagowej.
Kraj: POLSKA
Wzrost: 175 cm
Waga: 77 KG

WIEK: 29
Rekord mma: 13-3-0
Rekord KSW: 8-1-0

Ben Lagman w Polsce będzie po raz trzeci, ale po
raz pierwszy zobaczymy go

BEN BAD NEWS LAGMAN
nie w roli sekundanta a zawodnika. Był dwukrotnie
kornerem Christosa Piliafasa. „Bad News”, bo taki
przydomek nosi Lagman
stoczył dziewięć pojedynków w formule MMA. Walczył dla takich organizacji
jak Bellator i Strikeforce.

Saidova na KSW
zobaczymy po
raz 11. Do tej
pory tylko raz
przegrał

Kraj: USA
Wzrost: 188 cm
Waga: 77 KG

WIEK: 25
Rekord mma: 6-3-0
Rekord KSW: 0-0-0

EXTRAFIGHT (55KG): KAROLINA KOWALKIEWICZ VS MARTA CHOJNOSKA (WALKA O PAS)
KAROLINA KOWALKIEWICZ

Kraj: POLSKA
Wzrost: 160 cm
Waga: 55 KG

K

WIEK: 27
Rekord mma: 2-0-0
Rekord KSW: 1-0-0

owalkiewicz o możliwość walki o pas
walczyła z Pauliną Bońkowską. Po dwóch
rundach sędziowie podjęli jednogłośną decyzję, że
wygrywa
Kowalkiewicz.
Trenująca w klubie Gracie
Barra Kowalkiewicz ma na
swoim koncie dwa zawodowe pojedynki. Oba wygrała
w efektowny sposób. Jej
pojedynek na gali KSW21
został okrzyknięty najlepszą walką gali i na pewno
przyczynił się do popularyzacji MMA wśród kobiet.

Marta Chojnoska to jedna z najbardziej utytułowanych polskich zawodniczek
stójkowych.
Wielokrotna
mistrzyni
świata, Europy i Polski
w K-1 Rules i Sanda, a
także posiadaczka brązowego pasa w judo. Konfrontacja z Kowalkiewicz
będzie drugim pojedynkiem w MMA dla popularnej „Myszy”, która w
swoim debiucie pokonała
w niespełna dwie minuty
przez poddanie Paulinę
Suską.

MARTA CHOJNOSKA

Kraj: POLSKA
Wzrost: 163 cm
Waga: 55 KG

WIEK: 28
Rekord mma: 1-0-0
Rekord KSW: 1-0-0

EXTRAFIGHT (77KG): MATEUSZ PISKORZ VS LUIZ RICARDO SIMON

P

MATEUSZ JUHAS PISKORZ

Kraj: POLSKA
Wzrost:
Waga: 75 KG

WIEK: 21
Rekord mma: 8-0-0
Rekord KSW: 0-0-0

iskorz to podopieczny mistrza olimpijskiego w judo,
Pawła Nastuli i klubowy
kolega czołowych zawodników MMA, Jana Błachowicza i Piotra Strusa. Ma
dwadzieścia lat, jego stylem bazowym jest muay
thai i w formule MMA jeszcze nie przegrał. Jego aktualny bilans pojedynków
to osiem zwycięstw.

Ricardo Simon w MMA
stoczył 7 zawodowych pojedynków (5 wygrał – 2
przegrał). Podobnie jak
Piskorz wywodzi się ze
sportów uderzanych i podobnie, jak Polak preferuje walkę w stylu „szermierka na pięści”. Jak
zapowiada, przyjeżdża do
Polski po to, żeby dopisać
do rekordu kolejną wygraną… przez nokaut.

LUIZ RICARDO CADO SIMON

Kraj: Brazylia
Wzrost:
Waga: 77 KG

Rekord mma: 5-2-0
Rekord KSW: 0-0-0

EXTRAFIGHT (70KG): MATEUSZ ZAWADZKI VS MATEUSZ GAMROT

M

MATEUSZ BARNI ZAWADZKI

Kraj: POLSKA
Wzrost: 172 cm
Waga: 77 KG

WIEK: 23
Rekord mma: 9-1-1
Rekord KSW: 0-0-0

ateusz Zawadzki
na swoim koncie
ma 10 zawodowych walk (9 zwycięstw –
1 porażka). Jak sam podkreśla w wielu wywiadach
wszystko to, co do tej pory
osiągnął zawdzięcza swojemu ojcu, który jest jego
mentorem i trenerem.

Mateusz Gamrot to zapaśnik z Ankos Zapasy Poznań. Ma na swoim koncie 3 zawodowe pojedynki,
wszystkie wygrane. Jest
dwukrotnym Mistrzem Europy w amatorskim MMA
(z tego roku i z roku 2012),
a także mistrzem Europy
w grapplingu (z tego roku).

MATEUSZ GAMROT

Kraj: POLSKA
Wzrost: 180 cm
Waga: 70 KG

WIEK: 22
Rekord mma: 3-0-0
Rekord KSW: 0-0-0

Best
Global
Brands
PROFESSIONAL
SUPPLEMENTS
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ksw24: starcie gigantów
Już 28 września odbędzie się kolejna gala: KSW24 - Starcie Gigantów.

P

o ponad rocznej
przerwie widowisko
organizowane przez
Federację KSW powróci do
łódzkiej Atlas Areny, drugiej co do wielkości hali w
Polsce.
Walki tytanów
W dwóch walkach wieczoru zobaczymy polskich tytanów wagi ciężkiej. Mistrz
olimpijski w judo Paweł
Nastula skrzyżuje rękawice
z czołowym zawodnikiem
wagi ciężkiej Karolem Bedorfem, a stawką tego po-

Począwszy od
gali KSW24
będziemy mogli
systematycznie oglądać
pojedynki
dodatkowe
tzw. undercard.

jedynku będzie pas Międzynarodowego Mistrza KSW w
wadze ciężkiej. Na tej gali
swoją jubileuszową, dziesiątą walkę w formule MMA
stoczy również pięciokrotny Mistrz Świata Strongmanów Mariusz "Pudzian"
Pudzianowski. Ponadto na
KSW24 zobaczymy jeszcze
dwa inne pojedynki w wadze ciężkiej. Po niespełna
rocznej przerwie powróci
na ring "płocki barbarzyńca" Marcin Różalski, nie
wiadomo jeszcze z kim się
zmierzy, ale pewne jest to,

że możemy liczyć na efektowną walkę w wykonaniu
popularnego "Różala". Na
tej samej gali będziemy mogli oglądać po raz kolejny
triumfatora Amatorskiego
Pucharu KSW Kamila Walusia, który skrzyżuje rękawice z brytyjskim strongmanem Oli Thompsonem.
Borys i Anzor
Emocji podczas jesiennego wydarzenia na pewno
nie zabraknie. Na ringu
oprócz wspomnianych zawodników zobaczymy jesz-

cze numer dwa polskiego
rankingu wagi półśredniej
Borysa Mańkowskiego, a
także najlepszego polskiego
zawodnika wagi piórkowej
Anzora Azhieva. W tej chwili nie wiadomo jeszcze z kim
zmierzą się Mańkowski i
Azhiev oraz kogo zobaczymy w siódmej walce karty
głównej.
Undercard na KSW
Począwszy od gali KSW24 Starcie Gigantów po kolejne
widowiska będziemy mogli systematycznie oglądać

pojedynki dodatkowe tzw.
undercard. We wrześniu na
tej karcie znaleźli się Robert
Radomski z Silesian Cage
Club Katowice w walce z
Rafałem Błachutą i Jakub
Kowalewicz z PJ Promotion
Group, który czeka na nazwisko rywala.
Transmisja TV
Podobnie jak gala KSW23 i
tym razem transmisja z gali
będzie dostępna w systemie
Pey-Per-View. Bilety na galę
do nabycia od 27 maja na
stronie www.ebilet.pl.

sesja KSW Girls przed galą

JJ Kim

są KSW Girls? To Ania, Kinga i Dominika: trzy atrakcyjne dziewczyny, które towarzyszą zawodnikom podczas konferencji, ważenia, a także w czasie wyjścia do walki. Poniżej prezentujemy wybrane zdjęć z sesji zdjęciowej pań. Zapraszamy również na profil facebookowy KSW ( www.facebook.pl/konfrontacja ),
gdzie m.in. możecie ocenić i skomentować zdjęcia KSW Girls

pit bull team

WWW.HOOLISHOP.PL

michał materla

kolekcja 2013 juz w sklepach i na www.hoolishop.pl !

