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nie będę szukał poddania w parterze,
planuję bić MCCORKLEgo po twarzy tak długo,
aż się podda
MARIUSZ PUDZIANOWSKI

tytani zetrą się na arenie
Po ponad rocznej przerwie największe MMA wraca do Łodzi! Już 28 września w hali Atlas Arena odbędzie się gala KSW24 – Starcie
Gigantów. Widowisko wyjątkowe, gdyż doczekamy się dwóch najbardziej oczekiwanych walk rewanżowych, a także pojedynku o
pierwszy w historii Federacji KSW pas Międzynarodowego Mistrza KSW w wadze ciężkiej.


Fakty i mity dotyczące KSW

Gala KSW po raz czwarty
odbędzie się w łódzkiej Atlas
Arenie, wcześnie miały tu
miejsce: KSW 14, KSW 17
i KSW 19.
Na KSW 24 wystąpi: jedenastu Polaków (wliczając
Pawła Słowińskiego, który
ma paszport australijski
i Anzora Azhieva), trzech
reprezentantów USA (w tym
mający angolskie korzenie
Jay Silva), jeden Brytyjczyk
i Austriaczka.
Na gali KSW 24 pierwotnie miało się odbyć dziewięć
walk, jednak nie dojdzie do
starcia dwóch byłych strongmenów: Oliego Thompsona
z Kamilem Walusiem. Polak
musiał się wycofać z powodu
kontuzji bicepsa.
Andre Winner pierwotnie na KSW 24 miał się zmierzyć z Maciejem Jewtuszką
o pas wagi lekkiej, ale „Irokez” doznał kontuzji i zastąpił go Mateusz Gamrot, dla
którego będzie to dopiero
piąta walka w zawodowej karierze i druga na KSW.
Anglik Andre Winner
w swojej karierze stoczył
sześć walk w organizacji
UFC, ale tylko dwa z tych
pojedynków wygrał, łącznie
ma na koncie 15 zwycięstw,
7 porażek i jeden remis.
Na KSW 24 wystąpi
dwóch przedstawicieli poznańskiego teamu Ankos Zapasy: Gamrot i Borys Mańkowski.
Pojedynkiem z Anzorem
Azhievem Artur Sowiński zadebiutuje w kategorii piórkowej, do tej pory rywalizował
w wadze lekkiej.
Choć Azhiev urodził się
w Czeczenii, to w starciu
z Sowińskim będzie repre-

zentował Polskę. Do tej pory
Sowiński rywalizował z Polakami ośmiokrotnie, w tym
dwa razy z Maciejem Jewtuszką. Bilans: 6-2. Natomiast Anzhiev pokonał jednego Polaka w osobie Pawła
Głębockiego.

Materla do tej pory walczył z sześcioma zawodnikami, którzy mają za sobą
występy w UFC. Chodzi
o Antonio Mendesa (KSW
7), Jamesa Zikica (KSW 16),
Matta Horwicha (KSW 17),
Jaya Silvę (KSW 19), Rodneya Wallace’a (KSW 21)
i Kendalla Grove’a (KSW 23).
Przegrał tylko raz, z Mendesem przez niejednogłośną
decyzję. Brazylijczyk m.in.
po tej walce podpisał umowę
z UFC.

Do tej pory Azhiev tylko jedną walkę wygrał przed
czasem,
w
pozostałych
trzech triumfował przez decyzję. Co ciekawe, Sowiński
wygrywał przed czasem aż
dwanaście razy, a tylko raz
przez decyzję.

Zarówno Paweł Nastula,
jak i Karol Bedorf w swoich
debiutach trafiali na o wiele bardziej doświadczonych
i utytułowanych zawodników: „Nastek” przegrał z byłym mistrzem wagi ciężkiej
organizacji Pride Antonio
Rodrigo Nogueirą (uderzenia
w parterze), a „Coco” pokonał turniejowego mistrza
KSW 5, Francisa Carmonta.

Marcin Różalski wraca
na ring po ponad rocznej
przerwie, ostatni pojedynek
stoczył na gali KSW 20, 15
września 2012 r. Pokonał
wówczas przez decyzję Rodneya Glundera.
Paweł Słowiński i Marcin Różalski mieli już raz
walczyć ze sobą: do pojedynku miało dojść na KSW
15, w marcu 2011 r. Obaj
mieli w tej walce debiutować
w MMA. Ostatecznie do starcia nie doszło z powodu problemów osobistych Słowińskiego, który musiał wycofać
się z tego pojedynku.
Zarówno Różalski, jak
i Słowiński odnosili sukcesy
w kickboxingu, dodatkowo
Słowiński ma kilka tytułów
wywalczonych w muay thai.
Słowiński zadebiutował
w MMA zaledwie siedem dni
przed walką z Różalskim
na KSW 24. Na gali w Australii wygrał przez nokaut
w pierwszej rundzie.
Karolina Kowalkiewicz,
choć w swojej ostatniej walce
pokonała Martę Chojnoską
i wywalczyła tytuł mistrzowski, w starciu z Austriaczką
Jasminką Cive nie będzie
broniła pasa.

Miejsce

atlas Arena

Borys Mańkowski wraca
do MMA po dziesięciu miesiącach przerwy. W swojej
ostatniej walce w grudniu
2012 r. z Aslambkiem Saidovem o mistrzostwo w kategorii półśredniej doznał
kontuzji nogi i pauzował aż
do KSW 24.
Ben Lagman, który na
KSW 24 zmierzy się z Borysem Mańkowskim, przegrał
trzy ostatnie walki: po jednej
w organizacjach Strikeforce
i Bellator i ostatnią na KSW
23 z Aslambkiem Saidovem
przez dźwignię na łokieć.
Michał Materla pod raz
drugi w karierze zmierzy się
z Jayem Silvą. Ich pierwszy pojedynek miał miejsce na KSW
19 w 2012 r. Materla wygrał
wówczas przez decyzję i wywalczył pas KSW w wadze średniej.
Pojedynek zgodnie uznano za
polską walkę roku i jednocześnie za jedną z najlepszych
w historii polskiego MMA.

Jay Silva przegrał trzy
ostatnie walki: z Materlą na
KSW 19, z Wesem Swoffordem na gali MFC 36 i z Samem Alveyem na MFC 37.
M.in. z tego powodu jego pojedynek rewanżowym z Materlą nie będzie starciem
o pas.
Jay Silva ma na rozkładzie ostatniego przeciwnika
Materli, Kendalla Grove’a.
Pokonał go w lutym 2012 r.
przez duszenie trójkątne rękoma.
Materla lubi walczyć
z zawodnikami z USA:
oprócz Silvy pokonał Kendalla
Grove’a,
Rodneya
Wallace’a i Matta Horwicha.

Choć KSW istnieje już
dziesięć lat dopiero teraz
postanowiono zorganizować
pojedynek o mistrzowski pas
w kategorii ciężkiej, wcześniej rywalizowano o tytuły
w kategoriach: półciężkiej
(maj 2009, Mamed Chalidow), średniej (maj 2010,
Krzysztof Kułak), półśredniej
(grudzień 2012, Aslambek
Saidov), lekkiej (grudzień
2012, Maciej Jewtuszko),
oraz o mistrzostwo kobiet
w wadze do 55 kg (czerwiec
2013, Karolina Kowalkiewicz).
Dla Bedorfa starcie
z Nastulą będzie już ósmym
pojedynkiem na gali KSW,
„Nastek ma za sobą jedno
starcie dla tej organizacji.
W swojej dotychczasowej
karierze MMA Bedorf jeszcze
nigdy nie walczył z Polakiem,
starcie z Nastulą będzie jego
pierwszym. Natomiast złoty

rozpoczęcie
godz.

19.00

otwarcie bram

transmisja tv

transmisja on-line

godz.

PPV CYFROWY POLSAT

ipla.tv, kswtv.com

18.00

Do tej pory Materla tylko
raz rywalizował dwukrotnie
z tym samym zawodnikiem:
chodzi o Andrzeja Kulika,
z którym wygrywał w 2003
i 2005 r.
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medalista olimpijski z Atlanty pokonał w 2011 r. innego olimpijskiego czempiona,
Andrzeja Wrońskiego.
Starcie
z
Seanem
McCorkle będzie dla Mariusza Pudzianowskiego drugim pojedynkiem rewanżowym w karierze. Wcześniej
dwa razy walczył z Jamesem
Thompsonem, ale pierwszą
walkę przegrał, a druga została uznana za nieodbytą
z powodu sędziowskiej pomyłki na karatach punktowych.
Sean McCorkle jest drugim przeciwnikiem Pudzianowskiego z przeszłością
w organizacji UFC, pierwszym był były mistrz wagi
ciężkiej Tim Sylvia, który pokonał „Pudziana” przed czasem na amerykańskiej gali
Moosin.
McCorkle ma jeden
z najłagodniejszych przydomków
ze
wszystkich
przeciwników Pudzianowskiego. Amerykanin nazywa siebie „Big Sexy” („Wielki seksowny”). Wcześniej
„Pudzian” walczył m.in.
z „Maniakiem” (Tim Sylvia),
„Kolosem” (James Thompson), „Bestią” (Bob Sapp),
„Wściekłym Grekiem” (Christos Piliafas), „El Testosteronem” (Marcin Najman)
i... „Maślaną fasolką” (Eric
„Butterbean” Esch). Wyjątek stanowi Japończyk
Yusuke Kawaguchi, który wychodząc do walki na
KSW 13 nie miał żadnego
przydomka.
W ostatniej walce z Pudzianowskim McCorkle wygrał przez dźwignię na łokieć
i staw barkowy zwaną „kimurą”. To jedna z jego ulubionych technik, wcześniej
w ten sposób wygrał trzy
inne walki.

Dział handlowy
Tomasz Kokoszka, tel. 536-999-459
Dział graficzny
Leszek Waligóra, tel. 530-57-97-57
dział dystrybucji
Klaudiusz Świerkot, tel. 536-999-465
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam
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era.
Chroni zęby boks
Amortyzacja siły
uderzenia dzięki
EVA.
elastycznej piance

9(

RĘK AWICE B
EZ PALCÓW
GDC290

59(
WOREK TRENINGOWY
TB 390

179(

Regulowane, metalowe łańcuchy. Obrotowy pierścień mocujący.
Zaznaczone cele uderzeń do ćwiczenia precyzji. Waga: 20 kg (+/- 2 kg).

SKAKANKA
JUMP-IN
Do treningu kardio dla początkujących.
Łatwa i szybka regulacja pozwala
dopasować ją do większości
użytkowników. ROZMIARY: 1, 2, 3, 4.

Do treningu z wor
kiem lub
aeroboxingu! Och
ronna pianka
na dłoni i palcac
h. Zapięcie na
pasek z rzepem w
nadgarstku.
Rozmiary: od S do
XL.

29(
NOWA NIŻSZA CENA

19(

Przedstawione towary i ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Kolory produktów przedstawionych na zdjęciach mogą się różnić od kolorów produktów w rzeczywistości.

Decathlon Pasaż Łódzki: Al. Jana Pawła II 30, tel.: 42 291 32 00. Godziny otwarcia: pon.–sob. 9.00–21.00, niedz. 10.00–20.00.
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oby to widowisko
przeszło do historii
Karol Bedorf

pojedynki gali Ksw 24

Na poniższej i następnych stronach prezentujemy Państwu karty walk najbliższej gali KSW.

WALKA WIECZORU (130 KG): MARIUSZ PUDZIANOWSKI VS SEAN MCCORKLE
MARIUSZ DOMINATOR PUDZIANOWSKI

Kraj: pOLSKA
Wzrost: 186 CM
Waga: 129 KG

WIEK: 36
Rekord mma: 5-3-0
Rekord KSW: 5-2-0

N

a ten rewanż czekają nie tylko fani,
ale i sami zawodnicy. W pierwszym pojedynku od samego początku
zaatakował „Pudzian”, lecz
doświadczony Amerykanin,
który w przeszłości występował w prestiżowej organizacji UFC, wykorzystał
braki w technikach parterowych Polaka i poddał go
dźwignią na rękę tzw. kimurą. – W pierwszej walce
popełniłem kilka błędów.
Tym razem odrobiłem pracę
domową i zobaczycie innego
Pudziana. Jeśli chcę, to powybijam mu zęby – wyznał
pięciokrotny mistrz świata
zawodów strongman.

SEAN BIG SEXY MCCORKLE

McCorkle również zapowiedział, że tym razem pojedynek będzie wyglądać
inaczej. – Mariusz po naszej pierwszej gali zlekceważył mnie, gdy chciałem
podziękować mu za walkę. Dlatego teraz nie będę
chciał go poddać dźwignią.
Zamierzam go bić tak długo na ziemi, aż się podda –
zapowiedział dwumetrowy
„Big Sexy”.

zobaczycie
innego
Pudziana.

Kraj: USA
Wzrost: 200 cm
Waga: 130 KG

WIEK: 37
Rekord mma: 17-5-0
Rekord KSW: 1-0-0

extrafight (WALKA O PAS WAGI CIĘŻKIEJ, 120 kg): PAWEŁ NASTULA VS KAROL BEDORF

P

Paweł Nastula

Kraj: POLSKA
Wzrost:
Waga: 105 KG

odczas wrześniowej gali
KSW 24 – Starcie Gigantów zobaczymy pierwszy w dziesięcioletniej historii
Federacji KSW pojedynek o pas
Międzynarodowego Mistrza Federacji KSW pomiędzy Karolem
Bedorfem i Pawłem Nastulą.

WIEK: 43
Rekord mma: 5-4-0
Rekord KSW: 1-0-0

Dla Bedorfa walka przeciwko
Nastuli będzie ósmym występem dla Federacji KSW. Przygodę rozpoczął w 2007 roku,
gdzie przyszło mu się mierzyć
z ówczesnym mistrzem, którego pokonał. Teraz przed czołowym zawodnikiem wagi ciężkiej w Polsce kolejne trudne
zadanie i kolejna walka z mistrzem, tym razem olimpijskim. – Niestety Paweł Nastula nie zaskoczy mnie niczym

KAROL Coco BEDORF

w tej walce. Parę lat temu
Paweł powiedział do mnie, że
w sporcie trzeba mieć bardzo
dużo szczęścia i on to szczęście
miał. I to jest prawda… miał –
wyznaje Bedorf, który do tego
pojedynku przygotowuje się
w Berserkers Team Szczecin
i Ankos Zapasy Poznań.
- Przede wszystkim ukłon
w stronę Federacji KSW, że
dostałem szansę walki o ten
pas. Mam nadzieję, że to, co do
tej pory się nauczyłem w poprzednich walkach będę mógł
wykorzystać i wygrać walkę
z Karolem – mówi „Nastek”,
który jako jedyny zawodnik
z Polski miał okazję walczyć
na legendarnej, nieistniejącej
już gali PRIDE w Japonii.

Kraj: Polska
Wzrost: 200 cm
Waga: 188 KG

WIEK: 30
Rekord mma: 9-2-0
Rekord KSW: 5-2-0

extrafight (84KG): MICHAŁ MATERLA VS JAY SILVA

M

MICHAŁ MAGIC MATERLA

Kraj: POLSKA
Wzrost: 183 cm
Waga: 84 KG

ichał Materla i Jay
Silva walczyli już ze
sobą na gali KSW19.
Wtedy po bardzo emocjonującym pojedynku, który
zdaniem fachowców na stałe
wpisał się w kanony polskiego MMA wygrał Materla i tym
samym został Międzynarodowym Mistrzem KSW w wadze
średniej.

WIEK: 29
Rekord mma: 19-3-0
Rekord KSW: 10-1-0

Wrześniowy pojedynek nie będzie obroną pasa, który posiada zawodnik Berserkers Team
Szczecin, lecz budzi tak samo
ogromne emocje, jakby była to

walka o tytuł. – Kiedy idę spać,
widzę go. Kiedy biorę drzemkę, widzę go. Budzę się, widzę
go. To nie sen, to koszmar. 28
września, ten koszmar się zakończy – zapowiada Jay Silva.
- Pierwsza walka z Silvą była
dla mnie ciężka pod względem
psychicznym i fizycznym, bo
nabawiłem się w niej kontuzji, którą długo leczyłem. Czy
była najcięższą w karierze? Na
pewno jedną z cięższych. Nie
wiem jakie atuty mogą być po
jego stronie. Wygra Materla
przez TKO w pierwszej rundzie – mówi Materla.

Jay Silva

Kraj: USA
Wzrost: 188 cm
Waga: 84 KG

WIEK: 32
Rekord mma: 8-8-0
Rekord KSW: 0-1-0
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rankingowo Karol jest dużo
lepszy, ale jak wiemy,
rankingi nie walczą
Paweł Nastula

Zapowiedzi innych walk
Najbliższa gala to łącznie aż 8 fascynujących pojedynków. Przyjrzyjmy się temu, co nas czeka.

KAROLINA KOWALKIEWICZ vs JASMINKA CIVE

MARCIN RÓŻALSKI vs PAUL SŁOWIŃSKI

ko/tko 2
poddanie 0
decyzja 1
MARCIN RÓŻAL RÓŻALSKI
vs PAUL THE STING
SŁOWIŃSKI
różalski vs Słowiński

3-1-0
3-2-0
102
35
187

rekord ksw
rekord mma
waga (kg)
wiek
wzrost (cm)

0-0-0
1-0-0
110
33
190

Podczas gali KSW24 – Starcie Gigantów, która już
28 września odbędzie się
w łódzkiej hali Atlas Arena
dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku z udziałem
dwóch utytułowanych zawodników z formuły K-1.
Naprzeciwko siebie staną
Marcin Różalski, a także debiutujący w formule
MMA Polak z australijskim
paszportem, Paul Słowiński! „Sting”, bo taki pseu-

ko/tko 1
poddanie 1
decyzja 1

1 ko/tko
0 poddanie
0 decyzja

donim nosi Słowiński urodził się w Strzegomiu, lecz
oficjalnie walczy w barwach Australii i często do
ringu wychodzi w koszulce
z orłem na piersi. Jest jedynym zawodnikiem o polskich korzeniach, któremu
było dane walczyć na najbardziej prestiżowej gali
GP K-1 w Japonii. Paul
Słowiński lub, jak kto woli
Paweł Słowiński to aż sześciokrotny mistrz świata
w K-1 (organizacji ISKA
i WMC), który w swojej
karierze konfrontował się
m.in. z takimi legendami
jak Aleksiej Ignaszow, Badr
Hari, Semmy Schilt, Gokhan Saki, Remy Bonjasky
i znanym z KSW23 Melvi-

nem Manhoefem. Podczas
wrześniowej gali KSW24
– Starcie Gigantów Słowiński zadebiutuje w formule
MMA przeciwko innemu,
równie znakomitemu zawodnikowi wywodzącemu
się z kickboxingu, Marcinowi Różalskiemu. „Różal”
podobnie jak „Sting” jest
również utytułowanym zawodnikiem w formule K-1.
W swoim dorobku ma mistrzostwo świata organizacji ISKA i WKA oraz wiele
tytułów mistrzostw Polski
i Europy. W swojej karierze K-1 krzyżował rękawice m.in. z Przemysławem
Saletą i Cheick Kongo. Od
marca 2011 roku Różalski
walczy w formule MMA.

Dotychczas stoczył pięć
zawodowych pojedynków,
cztery dla Federacji KSW.
Na gali KSW24 stoczy swoją szóstą walkę po ponad
rocznej przerwie. Tego starcia nie można przegapić!
Dwóch gigantów sceny K-1
zmierzy się ze sobą w formule MMA na gali KSW24
– Starcie Gigantów! Emocji
na pewno nie zabraknie.
KAROLINA KOWALKIEWICZ
vs JASMINKA IMPRESSIVE CIVE
kowalkiewicz vs cive

2-0-0
3-0-0
55
28
160

rekord ksw
rekord mma
waga (kg)
wiek
wzrost (cm)

x-x-x
5-1-0
55
32
168

Na gali KSW24 – Starcie
Gigantów dojdzie również

4 ko/tko
1 poddanie
0 decyzja

do pojedynku z udziałem
pań. Mistrzyni Federacji
KSW Karolina Kowalkiewicz stoczy swoją czwartą
zawodową walkę w formule MMA. Jej przeciwniczką
będzie 32-letnia zawodniczka klubu CiWi, Jasminka „Impressive” Cive,
która na zawodowym ringu walczy od maja 2010
roku. Jej aktualny rekord
w formule MMA to pięć
zwycięstw i jedna porażka.
Swoją ostatnią walkę stoczyła w kwietniu tego roku
na najlepszej żeńskiej gali
MMA na świecie, na Invicta
FC. Austriaczka wywodzi
się z kickboxingu. Jej największym sukcesem było
wywalczenie w 2007 roku

tytułu mistrzyni świata K-1
organizacji ISKA. Walczy
również na zasadach muay
tai. Jej łączny rekord walk
w obu formułach to siedemnaście zwycięstw, sześć
porażek i jeden remis. Dla
Kowalkiewicz walka z Cive
będzie trzecią dla Federacji KSW. Pierwszą stoczyła
w grudniu 2012 roku, gdzie
po pięknej walce pokonała
Paulinę Bońkowską. Drugą stoczyła na gali KSW23,
pewnie pokonała Martę
Chojnoską i zdobyła tytuł.
Pojedynek Kowalkiewicz vs
Cive został zakontraktowany na trzy, pięciominutowe
rundy w limicie wagowym
do -52 kilogramów.
kontynuacja, strona 8.

przygotowania pełną parą
Do gali KSW 24 pozostały godziny. Zawodnicy dają z siebie wszystko podczas treningów.

JJ Tym

razem odrobiłem pracę domową i zobaczycie innego Pudziana. - Mariusz
Pudzianowski

JJ W

przygotowaniach Pawłowi Nastuli pomagają mu m.in. Jan Błachowicz,
Łukasz Jurkowski, a także gościnnie mistrz Bellatora Attila Vegh.
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gala KSW 24
28 września 2013
Łódź, Atlas Arena
www.konfrontacja.com

to ja prowadziłem tę walkę,
to ja nadawałem tempo, teraz tylko po prostu
dokończę to, co zacząłem w ostatniej walce
MICHAŁ MATERLA

Zapowiedzi innych walk
kontynuacja ze strony 6

ANZOR AZHIEV VS ARTUR SOWIŃSKI

BORYS MAŃKOWSKI vs BEN LAGMAN

ko/tko 2
poddanie 4
decyzja 7

BORYS MAŃKOWSKI
vs BEN BAD NEWS LAGMAN
Mańkowski vs Lagman

1-2-0
13-5-1
77
23
170

rekord ksw
rekord mma
waga (kg)
wiek
wzrost (cm)

0-1-0
6-4-0
77
27
187

Dla pochodzącego z Michigan Lagmana będzie to
drugi występ na gali KSW.
Pierwszy raz mogliśmy go
oglądać na gali KSW23,
gdzie skrzyżował rękawice
z mistrzem wagi półśredniej i posiadaczem pasa
KSW, Aslambekiem Saidovem. „Bad News” w tamtym pojedynku zaprezentował się bardzo solidnie
i stąd decyzja właścicieli
federacji, żeby zaprosić go

3 ko/tko
3 poddanie
0 decyzja

na galę raz jeszcze. 26-latek z USA to były zawodni
Strikeforce i Bellatora. Na
swoim koncie ma stoczonych dziesięć zawodowych
walk z czego sześć zwycięskich. Młodszy o trzy
lata Mańkowski powraca
po dziesięciu miesiącach
przerwy
spowodowanej
kontuzją. Powraca i jak
uważa jego obóz jest dużo
silniejszy niż przed kontuzją. - Forma Borysa
jest znakomita. Na walkę
z Lagmanem będzie jeszcze lepsza. Nasz zawodnik na KSW24 powróci
w wielkim stylu - wyznał
menadżer klubu Ankos
Zapasy Poznań, Mariusz

ko/tko 1
poddanie 0
decyzja 3

Stachowiak. Dla „Diabła
Tasmańksiego” z Poznania pojedynek będzie piątą
walką dla Federacji KSW
i dwudziestą w zawodowej
karierze.
ANZOR AZHIEV
vs ARTUR Kornik SOWIŃSKI
3-0-0
4-0-0
65
23
170

AZHIEV vs SOWIŃSKI
rekord ksw
rekord mma
waga (kg)
wiek
wzrost (cm)

3-3-0
13-7-0
70
26
177

Dla
dwudziestodwuletniego Czeczena będzie to
czwarty pojedynek dla Federacji KSW. Notowany
jako numer jeden w rankingu
wagi
piórkowej
Azhiev na zawodowym rin-

gu jeszcze nie przegrał. Na
galach KSW pokonywał kolejno Cengiza Danę, Paula
Reeda i Pavla Svobodę. Artur to solidny doświadczony zawodnik, walczył
z Cengizem Daną i Paulem
Reedem, podobnie jak ja.
Jest przekrojowy, dynamiczny, potrafi być zaskakujący. Myślę, że będzie
to pasjonujący pojedynek
i widzowie zobaczą piękne
MMA, świetny sportowy
pojedynek. To zestawienie
będzie interesujące również
dla ortodoksyjnych fanów
tego sportu. Wszystkich
serdecznie
pozdrawiam
i do zobaczenia w Łodzi powiedział Azhiev. Dla Ar-

6 ko/tko
6 poddanie
1 decyzja

tura Sowińskiego konfrontacja z Azhievem będzie
siódmą walką dla Federacji
KSW i pierwszy pojedynkiem od pięciu lat w kategorii piórkowej. Ostatni raz
popularny „Kornik” w wadze do -66kg walczył jeszcze za czasów amatorskich,
czyli około pięciu lat temu.
Sowiński podobnie jak jego
najbliższy rywal również
miał okazję krzyżować rękawice z Daną i Reedem,
i podobnie jak Czeczen
z oboma rywalami wygrał.
- Anzor to dobry zawodnik, dynamiczny z dobrymi
zapasami. Jak każdy ma
słabe strony o których mówić nie będę tylko pokaże

je wszystkim 28 września.
W tej chwili ważę 78 kilogramów i mam kilka kilogramów do zrzucenia, lecz
dam radę, nie widzę innej
opcji. Do walki przygotowywać się będę na pewno
w Silesian Cage Club Katowice – mówi podopieczny
Tomasz Brondera. Walka
zapowiada się na prawdę
ekscytująco. Na przeciw
siebie stanie dwóch zawodników, których fani
już dawno chcieli ze sobą
skonfrontować. Kto wygra?
Numer jeden rankingu
wagi piórkowej Azhiev, czy
schodzący kategorię niżej
Sowiński?
kontynuacja, s.10.

przygotowania pełną parą
Do gali KSW 24 pozostały godziny. Zawodnicy dają z siebie wszystko podczas treningów.

JJ Borys

Mańkowski na gali KSW24 powróci po ciężkiej kontuzji i będzie chciał udowodnić, że zasługuje
na rewanżową walkę o pas mistrzowski wagi półśredniej.

JJ Mateusz
JJ Anzor

Azhiev przygotowuje się do walki pod okiem Piotra Jeleniewskiego z PJ Promotion Group.

Gamrot z Ankos Zapasy Poznań ciężko
trenuje przed walką z dużo doświadczonym Andre
Winnerem

NAJWIĘCEJ SPORTÓW WALKI W MIEŚCIE
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jeśli materla będzie chciał walczyć w stójce,
wtedy przegra. Jeśli będzie chciał walczyć
w parterze, wtedy też przegra.
Jay Silva

gala KSW 24
28 września 2013
Łódź, Atlas Arena
www.konfrontacja.com

Zapowiedzi innych walk
kontynuacja ze strony 8.

MATEUSZ GAMROT vs ANDRE WINNER

MATEUSZ GAMROT
vs ANDRE WINNER
1-0-0
4-0-0
70
22
180

GAMROT vs WINNER
rekord ksw
rekord mma
waga (kg)
wiek
wzrost (cm)

0-0-0
15-7-1
70
31
180

W pierwotnej wersji miała
to być walka o pas Międzynarodowego Mistrza KSW
w wadze lekkiej. Niestety
kontuzja kolana uniemożliwiła wystąpić Maciejowi Jewtuszko. Federacja
KSW podjęła szybkie działania w celu znalezienia
godnego następcy. Szansę pokazanie się po raz
drugi na gali KSW otrzymał młody, utalentowany
Mateusz Gamrot z Ankos
Zapasy Poznań. Dla popularnego „Gamera” będzie to nieprawdopodobna
szansa
zaprezentowania

ko/tko 2
poddanie 1
decyzja 1

się szerszej publiczności
w pojedynku przeciwko
tak solidnemu zawodnikowi jakim jest Winner,
który w przeszłości walczył
w amerykańskiej organizacji UFC i był w finale

3 ko/tko
3 poddanie
9 decyzja

popularnego reality show
„The Ultimate Fighter”. Mateusz miał już w tym
roku nie walczyć na KSW,
a więc gdy otrzymaliśmy
propozycję walki z Winnerem od razu zdecydowa-

liśmy się ją przyjąć. Jeśli
jesteś młodym chłopakiem
musisz walczyć często. Jeśli chcesz być najlepszym
w tym sporcie to musisz
walczyć z lepszymi od siebie. Winner jest solidnym

zawodnikiem,
bardziej
doświadczonym od „Gamera”, ale kto jest lepszy
okaże się w ringu – wyznał
trener Gamrota, Andrzej
Kościelski. Młody zawodnik z poznańskiego klubu
dowiedział się o walce będąc na obozie. Jednak, gdy
tylko dowiedział się o walce podkręcił tempo i zaczął
cykl przygotowawczy do
walki z Anglikiem. Dla mającego zaledwie dwadzieścia trzy lata Gamrota taki
pojedynek to bardzo duże
wyzwanie i wyróżnienie.
On dopiero zaczyna swoją
karierę w MMA i już na samym jej początku dostaje
możliwość konfrontowania
się z europejską czołówką
mieszanych sztuk walki.
Pojedynek Gamrot vs Winner zapowiada się równie

Jeśli
chcesz być
najlepszym
w tym
sporcie
to musisz
walczyć
z lepszymi od
siebie
emocjonująco, co anonsowane starcie z udziałem Jewtuszko. Walka
odbędzie się na dystansie
trzech, pięciominutowych
rund w limicie wagowym
do -70kg.

gala KSW 24
28 września 2013
Łódź, Atlas Arena
www.konfrontacja.com

będę skoncentrowany, zdeterminowany i gotowy
do ciężkiego boju. Chcę skończyć walkę przed czasem,
gdziekolwiek nadarzy się taka okazja.
andre winner
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Tak było: gala Ksw 23.
8 czerwca Ergo Arena była miejsce zmagań zawodników podczas ostatniej gali. Przypomnijmy sobie, jak to było.

7

rewelacyjnych pojedynków, z czego
aż 5 zakończonych przez poddanie.
Tak w skrócie wyglądała ostatnia
gala KSW, którą można było oglądać na
żywo, jak i w TV, czy przez internet.
Mariusz Pudzianowski, Sean McCorkle,
Michał Materla, Karolina Kowalkiewicz,
Mateusz Gamrot - to tylko niektórzy zawodnicy, którzy zmierzyli się na trójmiejskiej arenie i których pojedynki będziemy
mogli również zobaczyć podczas najbliższej sobotniej gali w łódzkiej Atlas Arena.
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