
Drodzy Czytelnicy!

Za nami XIV Mistrzostwa Europy. Po raz pierwszy

Polskę reprezentowało tak wielu zawodników i po

raz pierwszy udowodniliśmy, że mamy szanse na

podium.

Gratulujemy medali Marcie Bławat, Marcinowi

Kreftowi oraz rodzeństwu Zaklickich  i dziękuje−

my za niesamowite emocje jakich dostarczyły nam

walki w ich wykonaniu.

Jesteśmy bardzo dumni, że władze Europejskiej

Federacji Armwrestlingu doceniły nasze starania

uznając XIV Mistrzostwa Europy za największe

i najlepsze  mistrzostwa w historii Starego Konty−

nentu. To był prawdziwy turniej gwiazd, gdzie

w każdej kategorii przynajmniej kilku zawodni−

ków posiadało tytuły  mistrza Europy czy świata.

Przed nami cykl walk zawodowych ARMFIGHT.

W tym sezonie zobaczymy pojedynki o tytuł mi−

strza świata organizacji PAL. Przy polskich sto−

łach spotkają się takie sławy jak Cvetan Gashe−

vski, Rustam Babayev, Andrey Pushkar,  Taras Iva−

kin i Jan Germanus.

Bądźcie z nami podczas tych pojedynków, śledź−

cie wyniki w internecie i czytajcie relacje w na−

stępnym numerze.

Igor Mazurenko

Prezydent Polskiej Federacji Armwrestlingu

wwwwwwwwwwwwwww.ar.ar.ar.ar.armpowermpowermpowermpowermpower.net.net.net.net.net
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FEDERACJA ARMWRESTLING POLSKAFEDERACJA ARMWRESTLING POLSKAFEDERACJA ARMWRESTLING POLSKAFEDERACJA ARMWRESTLING POLSKAFEDERACJA ARMWRESTLING POLSKA

siedziba: Gdynia
Adres i adres do korespondencji:

81−380 Gdynia ul. I Armii Wojska Polskiego 3−11
tel. 0−58 621 93 08

armwrestling@home.pl    www.armwrestling.pl

Prezydent: Igor Mazurenko, tel. 0−605 401 967,
Wiceprezydent: Janusz Piechowski, tel. 0−607 996 554

 Sekretarz: Anna Korzeniewska, tel. 0−603−554−855
Trenerzy FAP:

Igor Mazurenko − Trener Kadry
Wiktor Szyszkowski − Trener

Sędziowie:
Monika Duma − Sędzia Główny FAP
 Wiktor Szyszkowski; Daniel Gajda

Bogdan Łagunionek

Kluby w Polsce:Kluby w Polsce:Kluby w Polsce:Kluby w Polsce:Kluby w Polsce:

UKS ZŁOTY TUR, GDYNIAUKS ZŁOTY TUR, GDYNIAUKS ZŁOTY TUR, GDYNIAUKS ZŁOTY TUR, GDYNIAUKS ZŁOTY TUR, GDYNIA ul. I Armii Wojska Polskiego 3−11,
czynny: pn.−pt 10−19, sob.10−14.

tel./fax 0−58 621−93−08
UKS ZŁOTY LEWUKS ZŁOTY LEWUKS ZŁOTY LEWUKS ZŁOTY LEWUKS ZŁOTY LEW, LĘBORK, LĘBORK, LĘBORK, LĘBORK, LĘBORK ul. Czołgistów 4

czynny: pn.−pt 15−20, sob.12−20.
Informacje Marcin Kreft tel. 0−501 245 895
ZŁOTY SMOK, KIELCE ZŁOTY SMOK, KIELCE ZŁOTY SMOK, KIELCE ZŁOTY SMOK, KIELCE ZŁOTY SMOK, KIELCE Ul. Padarewskiego 24

czynny: pn.−pt 10−22, sob.10−14.
Informacje Radosław Trybus tel. 0−600 024 865
MUSTMUSTMUSTMUSTMUSTANG, SKĘPEANG, SKĘPEANG, SKĘPEANG, SKĘPEANG, SKĘPE Hala Sportowa, Al. 1 Maja 89
Informacje: Andrzej Zawidzki tel. 0−54 287 81 52

OLIMPOLIMPOLIMPOLIMPOLIMP, JASTRZĘBIE ZDRÓJ , JASTRZĘBIE ZDRÓJ , JASTRZĘBIE ZDRÓJ , JASTRZĘBIE ZDRÓJ , JASTRZĘBIE ZDRÓJ Ul. Piastów 15
Informacje: Adrian Łukasiewicz tel. 0−32 47 142 47

ZŁOTY TUR, GDAŃSKZŁOTY TUR, GDAŃSKZŁOTY TUR, GDAŃSKZŁOTY TUR, GDAŃSKZŁOTY TUR, GDAŃSK ul. Opolska 6,
Informacje: Krzysztof Kubiak tel.0−504 639 488

DYNAMIC GYM DYNAMIC GYM DYNAMIC GYM DYNAMIC GYM DYNAMIC GYM Lublin, ul. Narutowicza 59
Informacje: Dariusz Czernik. tel. 0−81 754 78 82

ZŁOTY TUR, ORNETZŁOTY TUR, ORNETZŁOTY TUR, ORNETZŁOTY TUR, ORNETZŁOTY TUR, ORNETAAAAA
Informacje.: Jerzy Czapliński tel. 0−606 999 418

GOLIAGOLIAGOLIAGOLIAGOLIATTTTT, ŻAR, ŻAR, ŻAR, ŻAR, ŻARYYYYY
Informacje: Krzysztof Kryszczuk tel. 0−602 233 651

PITBULL PITBULL PITBULL PITBULL PITBULL Ruda Śląska,
Informacje: Łukasz Suchaja tel. 0−606 454 670

ŻELAZNA PIĘŚĆ ŻELAZNA PIĘŚĆ ŻELAZNA PIĘŚĆ ŻELAZNA PIĘŚĆ ŻELAZNA PIĘŚĆ Inowrocław,
Informacje: Sławomir Głowacki tel. 0− 604 300 380
MKS HERAKLES MKS HERAKLES MKS HERAKLES MKS HERAKLES MKS HERAKLES Szczawno − Zdrój, woj. dolnośląskie.
Kontakt: Sebastian Wyszyński tel. 0 696−334−122
UKS HERKULESUKS HERKULESUKS HERKULESUKS HERKULESUKS HERKULESPosada Górna, woj. podkarpackie.
Kontakt: Grzegorz Argasiński tel. 0 506 033 636

UKS STUKS STUKS STUKS STUKS STALOWE RAMIONA ALOWE RAMIONA ALOWE RAMIONA ALOWE RAMIONA ALOWE RAMIONA Krośniewice, woj. łódzkie.
Kontakt: Janusz Kopeć tel. 0 603 962 592

UKS ORZEŁ CHOSZCZNOUKS ORZEŁ CHOSZCZNOUKS ORZEŁ CHOSZCZNOUKS ORZEŁ CHOSZCZNOUKS ORZEŁ CHOSZCZNO
Telefony kontaktowe w sprawie treningów:
Wiesław Łącki: 765−2844; 602−115−894

Artur Głowiński: 602−213−901
AZS CZĘSTOCHOWA − SEKCJA ARMRESTLINGUAZS CZĘSTOCHOWA − SEKCJA ARMRESTLINGUAZS CZĘSTOCHOWA − SEKCJA ARMRESTLINGUAZS CZĘSTOCHOWA − SEKCJA ARMRESTLINGUAZS CZĘSTOCHOWA − SEKCJA ARMRESTLINGU

WSHiT ul. Ogrodowa 47
Zbigniew Soliński: 606 908 478

UKS WIKING NISKOUKS WIKING NISKOUKS WIKING NISKOUKS WIKING NISKOUKS WIKING NISKO
Kamil Pachla − tel. (015) 841 29 87; e−mail: armkamil@op.pl

UWAGA! NOWY KLUB
W Łodzi powstał  Klub zrzeszający miłoścników armwrestlingu

 „UKS LONGINUS”„UKS LONGINUS”„UKS LONGINUS”„UKS LONGINUS”„UKS LONGINUS”
Iinformacje i zapisy:

TOMASZ GAWŁOWSKI − 0 505−638−981
ANDRZEJ ZBOROWSKI − 0 604−105−052
PIOTR PIEKUTOWSKI − 0 608−339−532



Z OSTATNIEJ CHWILI...
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Dnia 12 czerwca 2004 r. z inicjatywy Uczniowskiego Klubu Sportowego
„Złoty Orzeł” w Choszcznie oraz przy współorganizacji Urzędu Miejskiego
w Choszcznie, Federacji Armwrestling Polska − Klub Sportowy „Złoty Tur”
w Gdyni i Choszczeńskiego Domu Kultury odbyły się I Mistrzostwa
Choszczna w Siłowaniu na Ręce.
Zawody zorganizowane w czasie corocznych Dni Choszczna odbyły się na
Placu Witosa pod namiotem umożliwiającym walki zawodników bez względu
na warunki atmosferyczne.
W rywalizacji wzięło udział 40 zawodników zrzeszonych w klubach Armw−
restlingu oraz niezrzeszonych z Bydgoszczy, Poznania, Wronek, Słubic,
Piekarnia−Cukiernia Gradowski, UKS „Orion” Strzelce Krajeńskie, KS „Złoty
Tur” Gdynia, i UKS „Złoty Orzeł” Choszczno.
Zawody rozegrano w 11 kategoriach: dzieci−prawa ręka; juniorzy−prawa
ręka do 63 kg i + 63 kg; seniorzy − lewa i prawa ręka do 70 kg, do 95 kg
i +95 kg, open kobiet i open mężczyzn.
Walki przy stole ukazały widowni piękno i sportową rywalizację tego dyna−
micznie rozwijającego się sportu siłowego. Toczone pojedynki wykazały,
że zarówno dzieci, młodzież, kobiety i mężczyźni mogą w sportowy spo−
sób pokazać siłę swych mięśni.
Dekoracji oraz wręczenia pucharów i nagród rzeczowych dokonali Burmistrz
Choszczna − Ryszard Boratyński oraz Burmistrz Volwegi (partnerskiego
miasta z Holandii) Pan Remke Hajte.
Sędzią Głównym zawodów była Monika Duma, której pomagali: Andrzej
Głąbała, Daniel Gajda i Wiesław Łącki.
Przeprowadzone zawody nie mogłyby się odbyć bez pomocy i wsparcia
sponsorów, którym serdecznie dziękujemy za ufundowanie pucharów, me−
dali, dyplomów i nagród rzeczowych.
Głównym sponsorem I Mistrzostw Choszczna był Pan Krzysztof Gałka Pre−
zes INTERMARCHE z Choszczna, Pan Przemysław Wypchło − właściciel skle−
pu odżywki dla sportowców „OLIMPIA” oraz Burmistrz Choszczna Pan Ry−
szard Boratyński.

Prezes UKS  „Złoty Orzeł” Choszczno
Wiesław Łącki

ZWYCIĘZCY KATEGORII CHŁOPCÓW PRAWA RĘKA

W armwrestlingu, jak w każdym sporcie naj−
ważniejsze jest bezpieczeństwo zawodników.
Nieprawidłowa konstrukcja stołu może dopro−
wadzić do poważnych kontuzji.
Nasze stoły jako jedyne na świecie posiadają
certyfikat World Armwrestling Federation,
który jest świadectwem bezpieczeństwa i ja−
kości.

PROFESJONALNY
WAGA − 40 kg
ROZKŁADANY
REGULOWANY NA OBIE RĘCE
NOGI OKRĄGŁE, POKRYTE GUMĄ
KOLOR STANDARD − ŻÓŁTO−CZERWONY
INNE KOLORY NA ZAMÓWIENIE

CENA NETTO − 1250 zł

NAJBARDZIEJ EMOCJONUJĄCE
BYŁY WALKI W WYKONANIU
DZIECI

DANIEL GAJDA, ZŁOTY
TUR GDYNIA VS TOMASZ
BORSUK, PIEKARNIA
CUKIERNIA GŁODOWSKI

FAWORYTEM I MISTRZOSTW CHOSZCZNA
BYŁ BEZ WĄTPIENIA ARTUR GŁOWIŃSKI

MAGDALENA ZMITROWICZ,
ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO

VS JOANNA DOROCH, ZŁOTY
ORZEŁ CHOSZCZNO
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Anna Korzeniewska
Paweł Podlewski

Taras Ivakin (Ukraina) w kategorii do 90kg zdobył drugie miejsce na prawą i lewą rękę.



W dniach 24-26.06.2004 w hali sportowo wi-
dowiskowej GOSiR w Gdyni odbyły się XIV już
z kolei Mistrzostwa Europy w Siłowaniu na pra-
wą i lewą rękę. W tegorocznych mistrzostwach
wzięło udział ponad 500 zawodników z 24 kra-
jów. Polską kadrę reprezentowało 65 zawodni-
ków wyłonionych podczas Mistrzostw Polski
w Starogardzie Gdańskim.
Tryumfatorami na podium tradycyjnie byli przed-
stawiciele Rosji i Ukrainy. To właśnie ich hymny
podczas ceremonii dekorowania medalami roz-
brzmiewały najczęściej.
Już w pierwszym dniu zawodów w kategoriach
juniorów i masters widać było ogromną prze-
wagę zawodników z krajów byłego bloku
wschodniego. Różnicę zatarły dopiero walki
w kategorii osób niepełnosprawnych, gdzie dru-
żynowo na podium oprócz Rosjan stanęły re-
prezentacje Turcji oraz Polski.
Drugiego dnia zawodów walki na lewą rękę roz-
poczęli seniorzy. I znów bez zmian. Półfinały
i finały  w przeważającej części rozgrywały się
pomiędzy reprezentantami Rosji a Ukrainy.
Trzeci dzień - to już nie przelewki. Każdy chciał
pokazać, że jego najsilniejszą stroną jest pra-
wa ręka. Żądza wygranej doprowadzała do
walk na pograniczu wyczerpania, a adrenalina
podczas całych mistrzostw udzielała się zarów-
no wszystkim zawodnikom jak i dużej ilości kibi-
ców towarzyszących imprezie.
Reasumując - wyniki polskiej kadry nie są po-
równywalne z osiągnięciami naszych wschod-
nich sąsiadów, ale można zauważyć wyraźną
progresję, polski armwrestling dużymi krokami
zbliża się do czołówki. Miejmy nadzieję, że
Polacy nie zwolnią tempa i przyszłoroczne Mi-
strzostwa Europy, które zaplanowano w Bułga-
rii przyniosą nam jeszcze większą chwałę, udo-
wadniając, że Polscy zawodnicy naprawdę za-
czynają się liczyć w Europie.

Sześć miesięcy przygotowań, kilkaset
godzin pracy, zaangażowanie kilku-
dziesięciu osób, trzy dni zawodów ob-
fitujących w niespodzianki, pięć meda-
li i trzecie miejsce drużynowe dla Pol-
ski w kategorii juniorów oraz zawodni-
ków niepełnosprawnych - tak w skrócie
można przedstawić tegoroczne XIV Mi-
strzostwa Europy.

Specjalnym gościem mistrzostw był Mariusz Pudzianowski

Reprezentacja Polski podczas ceremonii otwarcia mistrzostw

Ponad pięciuset zawodników zaciekle walczyło o medale i tytuł Mistrza Europy.
Polska zdobyła dwa puchary w klasyfikacji drużynowej za trzecie miejsce w kategorii juniorów i osób niepełnosprawnych.
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WWWWWalkalkalkalkalka eliminacya eliminacya eliminacya eliminacya eliminacyjna w kjna w kjna w kjna w kjna w kat. +1at. +1at. +1at. +1at. +1111110k0k0k0k0kg, prg, prg, prg, prg, praaaaawwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
AleAleAleAleAlexxxxxeeeeey Vy Vy Vy Vy Voeoeoeoeoevvvvvoda (Roda (Roda (Roda (Roda (Rosja) vosja) vosja) vosja) vosja) vs Andrs Andrs Andrs Andrs Andry Pushky Pushky Pushky Pushky Pushkar (Ukrar (Ukrar (Ukrar (Ukrar (Ukraina).aina).aina).aina).aina).
AndrAndrAndrAndrAndry po ry po ry po ry po ry po reeeeewwwwwelacyelacyelacyelacyelacyjnjnjnjnjnym wyym wyym wyym wyym wysssss tttttępie na leępie na leępie na leępie na leępie na lewą rwą rwą rwą rwą rękękękękękę, w poę, w poę, w poę, w poę, w pojedynkjedynkjedynkjedynkjedynkuuuuu
z Vz Vz Vz Vz Voeoeoeoeoevvvvvodą na prodą na prodą na prodą na prodą na praaaaawą nabawą nabawą nabawą nabawą nabawił się powił się powił się powił się powił się powwwwważneażneażneażneażnej kj kj kj kj kontuzji, ktontuzji, ktontuzji, ktontuzji, ktontuzji, któróróróróraaaaa
zaprzaprzaprzaprzaprzzzzzepaśepaśepaśepaśepaściła szanse na medal.ciła szanse na medal.ciła szanse na medal.ciła szanse na medal.ciła szanse na medal.

KKKKKatatatatategoria +1egoria +1egoria +1egoria +1egoria +1111110 k0 k0 k0 k0 kg, prg, prg, prg, prg, praaaaawwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
1- Ale1- Ale1- Ale1- Ale1- Alexxxxxeeeeey Vy Vy Vy Vy Voeoeoeoeoevvvvvoda (Roda (Roda (Roda (Roda (Rosja),osja),osja),osja),osja),

2 - F2 - F2 - F2 - F2 - Frrrrrantisek Zivnantisek Zivnantisek Zivnantisek Zivnantisek Zivny (Czy (Czy (Czy (Czy (Czechechechechechy),y),y),y),y),
3- Gy3- Gy3- Gy3- Gy3- Gyorororororg Szasz (Wg Szasz (Wg Szasz (Wg Szasz (Wg Szasz (Węgręgręgręgręgry).y).y).y).y).

SensacySensacySensacySensacySensacyjnjnjnjnjny fy fy fy fy finał kinał kinał kinał kinał katatatatategorii +1egorii +1egorii +1egorii +1egorii +1111110k0k0k0k0kg , leg , leg , leg , leg , lewwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
AleAleAleAleAlexxxxxeeeeey Vy Vy Vy Vy Voeoeoeoeoevvvvvoda (Roda (Roda (Roda (Roda (Rosja) vosja) vosja) vosja) vosja) vs Andrs Andrs Andrs Andrs Andry Pushky Pushky Pushky Pushky Pushkar (Ukrar (Ukrar (Ukrar (Ukrar (Ukraina).aina).aina).aina).aina).
DwDwDwDwDwa fa fa fa fa faule pozbaaule pozbaaule pozbaaule pozbaaule pozbawiły Alewiły Alewiły Alewiły Alewiły Alexxxxxeia złoeia złoeia złoeia złoeia złotttttego medalu.ego medalu.ego medalu.ego medalu.ego medalu.

KKKKKatatatatategoria +1egoria +1egoria +1egoria +1egoria +1111110k0k0k0k0kg , leg , leg , leg , leg , lewwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
1- Andr1- Andr1- Andr1- Andr1- Andry Pushky Pushky Pushky Pushky Pushkar (Ukrar (Ukrar (Ukrar (Ukrar (Ukraina),aina),aina),aina),aina),

2- Ale2- Ale2- Ale2- Ale2- Alexxxxxeeeeey Vy Vy Vy Vy Voeoeoeoeoevvvvvoda (Roda (Roda (Roda (Roda (Rosja),osja),osja),osja),osja),
3- Oleksandr K3- Oleksandr K3- Oleksandr K3- Oleksandr K3- Oleksandr Kozloozloozloozloozlowwwwwssssski (Ukrki (Ukrki (Ukrki (Ukrki (Ukraina).aina).aina).aina).aina).

MisMisMisMisMistrtrtrtrtrzzzzzem Eurem Eurem Eurem Eurem Europopopopopy w ky w ky w ky w ky w kat. do 1at. do 1at. do 1at. do 1at. do 1111110k0k0k0k0kg na prg na prg na prg na prg na praaaaawąwąwąwąwą
rrrrrękękękękękę zę zę zę zę zososososostttttał Aleał Aleał Aleał Aleał Alexxxxxeeeeey Semery Semery Semery Semery Semerenkenkenkenkenko (Ukro (Ukro (Ukro (Ukro (Ukraina).aina).aina).aina).aina).

RRRRRoberoberoberoberober t Mart Mart Mart Mart Margol (Pgol (Pgol (Pgol (Pgol (Polsolsolsolsolskkkkka), ka), ka), ka), ka), kat. 1at. 1at. 1at. 1at. 1111110k0k0k0k0kg,g,g,g,g,
dziedziedziedziedziewiątwiątwiątwiątwiąte miee miee miee miee miejsce na prjsce na prjsce na prjsce na prjsce na praaaaawą i dwunaswą i dwunaswą i dwunaswą i dwunaswą i dwunasttttt eeeee
na lena lena lena lena lewą rwą rwą rwą rwą rękękękękękę.ę.ę.ę.ę.

KKKKKatatatatategoria 1egoria 1egoria 1egoria 1egoria 100k00k00k00k00kg, prg, prg, prg, prg, praaaaawwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
 Iliy Iliy Iliy Iliy Iliya Klymoa Klymoa Klymoa Klymoa Klymov (Ukrv (Ukrv (Ukrv (Ukrv (Ukraina) vaina) vaina) vaina) vaina) vs Ars Ars Ars Ars Artur Głotur Głotur Głotur Głotur Głowińswińswińswińswiński (Pki (Pki (Pki (Pki (Polsolsolsolsolskkkkka).a).a).a).a).

ArArArArAr tur w ttur w ttur w ttur w ttur w teeeeej wj wj wj wj walce pokalce pokalce pokalce pokalce pokonał Misonał Misonał Misonał Misonał Mistrtrtrtrtrza Ukrza Ukrza Ukrza Ukrza Ukrainainainainainy 200y 200y 200y 200y 2004.4.4.4.4.

PPPPPo pro pro pro pro przzzzzebebebebebytytytytyteeeeej operj operj operj operj operacacacacacji Jan Gerji Jan Gerji Jan Gerji Jan Gerji Jan Germanus (Słomanus (Słomanus (Słomanus (Słomanus (Słowwwwwacacacacacja) po rja) po rja) po rja) po rja) po raz kaz kaz kaz kaz koleoleoleoleolejnjnjnjnjny zdoby zdoby zdoby zdoby zdobył złoył złoył złoył złoył złottttto w ko w ko w ko w ko w katatatatategorii do 1egorii do 1egorii do 1egorii do 1egorii do 100k00k00k00k00kg.g.g.g.g.PółfPółfPółfPółfPółfinał kinał kinał kinał kinał katatatatategorii 1egorii 1egorii 1egorii 1egorii 100k00k00k00k00kg.g.g.g.g.
MisMisMisMisMis trtrtrtrtrz-wz-wz-wz-wz-weeeeettttterererereran „daje naukan „daje naukan „daje naukan „daje naukan „daje naukę” młodemu misę” młodemu misę” młodemu misę” młodemu misę” młodemu mistrtrtrtrtrzzzzzooooowi.wi.wi.wi.wi.
MarMarMarMarMarcin Krcin Krcin Krcin Krcin Krefefefefeft (Pt (Pt (Pt (Pt (Polsolsolsolsolskkkkka) va) va) va) va) vs Jan Gers Jan Gers Jan Gers Jan Gers Jan Germanus (Słomanus (Słomanus (Słomanus (Słomanus (Słowwwwwacacacacacja).ja).ja).ja).ja).
MarMarMarMarMarcin prcin prcin prcin prcin przzzzzegregregregregrywywywywywa ta ta ta ta tę wę wę wę wę walkalkalkalkalkę ale swę ale swę ale swę ale swę ale swój wyój wyój wyój wyój wysssss ttttt ęp możęp możęp możęp możęp możeeeee
zaliczyć do udanzaliczyć do udanzaliczyć do udanzaliczyć do udanzaliczyć do udanyyyyych. W tch. W tch. W tch. W tch. W tak silnie obsadzak silnie obsadzak silnie obsadzak silnie obsadzak silnie obsadzoneoneoneoneonejjjjj
kkkkkatatatatategorii zajmuegorii zajmuegorii zajmuegorii zajmuegorii zajmuje trje trje trje trje trzzzzzecie mieecie mieecie mieecie mieecie miejsce.jsce.jsce.jsce.jsce.

KKKKKatatatatategoria senioregoria senioregoria senioregoria senioregoria seniorzy do 1zy do 1zy do 1zy do 1zy do 100k00k00k00k00kg, prg, prg, prg, prg, praaaaawwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
1- Jan Ger1- Jan Ger1- Jan Ger1- Jan Ger1- Jan Germanus (Słomanus (Słomanus (Słomanus (Słomanus (Słowwwwwacacacacacja),ja),ja),ja),ja),
2- Eduar2- Eduar2- Eduar2- Eduar2- Eduard Khrd Khrd Khrd Khrd Khramtsoamtsoamtsoamtsoamtsov (Rv (Rv (Rv (Rv (Rosja),osja),osja),osja),osja),

3- Mar3- Mar3- Mar3- Mar3- Marcin Krcin Krcin Krcin Krcin Krefefefefeft (Pt (Pt (Pt (Pt (Polsolsolsolsolskkkkka).a).a).a).a).

OsOsOsOsOstttttatnia ratnia ratnia ratnia ratnia rozgrozgrozgrozgrozgrzzzzzeeeeewkwkwkwkwka pra pra pra pra przzzzzed wed wed wed wed walkalkalkalkalką. Arą. Arą. Arą. Arą. Ar tttttem Klimienkem Klimienkem Klimienkem Klimienkem Klimienko (Ro (Ro (Ro (Ro (Rosja) i jego trosja) i jego trosja) i jego trosja) i jego trosja) i jego trener Serener Serener Serener Serener Sergegegegegey Ay Ay Ay Ay Avvvvverianoerianoerianoerianoerianovvvvv.....

KKKKKatatatatategoria 90kegoria 90kegoria 90kegoria 90kegoria 90kg, leg, leg, leg, leg, lewwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
1- Ar1- Ar1- Ar1- Ar1- Arttttt em Klimenkem Klimenkem Klimenkem Klimenkem Klimenko (Ro (Ro (Ro (Ro (Rosja),osja),osja),osja),osja),

2-T2-T2-T2-T2-Tarararararas Ivas Ivas Ivas Ivas Ivakin (Ukrakin (Ukrakin (Ukrakin (Ukrakin (Ukraina),aina),aina),aina),aina),
3- Boris Zajv3- Boris Zajv3- Boris Zajv3- Boris Zajv3- Boris Zajvald (Słoald (Słoald (Słoald (Słoald (Słowwwwwacacacacacja).ja).ja).ja).ja).
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CherCherCherCherChermen Khadaemen Khadaemen Khadaemen Khadaemen Khadaev (Rv (Rv (Rv (Rv (Rosja) vosja) vosja) vosja) vosja) vs Rs Rs Rs Rs Rususususustttttam Babaam Babaam Babaam Babaam Babayyyyyeeeeev (Ukrv (Ukrv (Ukrv (Ukrv (Ukraina).aina).aina).aina).aina). Finał kFinał kFinał kFinał kFinał katatatatategorii 80kegorii 80kegorii 80kegorii 80kegorii 80kg, leg, leg, leg, leg, lewwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
RRRRRususususustttttam Babaam Babaam Babaam Babaam Babayyyyyeeeeev (Ukrv (Ukrv (Ukrv (Ukrv (Ukraina)aina)aina)aina)aina)
vvvvvs Ts Ts Ts Ts Tuncauncauncauncauncay Basary Basary Basary Basary Basaran (Tan (Tan (Tan (Tan (Turururururcccccja).ja).ja).ja).ja).
RRRRRususususustttttam bez tram bez tram bez tram bez tram bez trudu wyudu wyudu wyudu wyudu wygrgrgrgrgrywywywywywaaaaa
ttttten poen poen poen poen pojedynekjedynekjedynekjedynekjedynek.....

BogatBogatBogatBogatBogata wiedza Cva wiedza Cva wiedza Cva wiedza Cva wiedza Cveeeeetttttana Gasheana Gasheana Gasheana Gasheana Gashevvvvvssssskiego (Bułgaria), na tkiego (Bułgaria), na tkiego (Bułgaria), na tkiego (Bułgaria), na tkiego (Bułgaria), na temat remat remat remat remat różnóżnóżnóżnóżnyyyyych tch tch tch tch technik wechnik wechnik wechnik wechnik walki tralki tralki tralki tralki tradyadyadyadyadycycycycycyjnie zaojnie zaojnie zaojnie zaojnie zaowwwwwocoocoocoocoocowwwwwała złoała złoała złoała złoała złottttt ym medalem.ym medalem.ym medalem.ym medalem.ym medalem. UbiegłorUbiegłorUbiegłorUbiegłorUbiegłorocznocznocznocznoczny Misy Misy Misy Misy Mistrtrtrtrtrz Eurz Eurz Eurz Eurz Europopopopopy iy iy iy iy i
ŚwiatŚwiatŚwiatŚwiatŚwiata Engin Ta Engin Ta Engin Ta Engin Ta Engin Terererererzi (Tzi (Tzi (Tzi (Tzi (Turururururcccccja) tja) tja) tja) tja) tymymymymym

rrrrrazazazazazem zdobem zdobem zdobem zdobem zdobył jedynieył jedynieył jedynieył jedynieył jedynie
srsrsrsrsrebrebrebrebrebro na leo na leo na leo na leo na lewąwąwąwąwą

i bri bri bri bri brąz na prąz na prąz na prąz na prąz na praaaaawą.wą.wą.wą.wą.

PPPPPo ko ko ko ko kontrontrontrontrontrooooowwwwwererererersysysysysyjnjnjnjnjnym wym wym wym wym werererererdykdykdykdykdykcie sędziócie sędziócie sędziócie sędziócie sędziówwwww, mis, mis, mis, mis, mistrtrtrtrtrzzzzzem w kem w kem w kem w kem w katatatatategorii doegorii doegorii doegorii doegorii do
75k75k75k75k75kg, na leg, na leg, na leg, na leg, na lewą rwą rwą rwą rwą rękękękękękę zę zę zę zę zososososostttttaje Aleh Matsaje Aleh Matsaje Aleh Matsaje Aleh Matsaje Aleh Matskkkkkeeeeevich (Białorvich (Białorvich (Białorvich (Białorvich (Białoruś).uś).uś).uś).uś).

ArArArArAr tur Olbrtur Olbrtur Olbrtur Olbrtur Olbryyyyyś (Pś (Pś (Pś (Pś (Polsolsolsolsolskkkkka) w ka) w ka) w ka) w ka) w kat. do 70kat. do 70kat. do 70kat. do 70kat. do 70kg  na leg  na leg  na leg  na leg  na lewą i prwą i prwą i prwą i prwą i praaaaawą rwą rwą rwą rwą rękękękękękę zajął dwunasę zajął dwunasę zajął dwunasę zajął dwunasę zajął dwunasttttt e miee miee miee miee miejsce.jsce.jsce.jsce.jsce. Finał kFinał kFinał kFinał kFinał katatatatategorii do 65kegorii do 65kegorii do 65kegorii do 65kegorii do 65kg, prg, prg, prg, prg, praaaaawwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
RRRRRoman Tzindeliani zdoboman Tzindeliani zdoboman Tzindeliani zdoboman Tzindeliani zdoboman Tzindeliani zdobywywywywywa swa swa swa swa swójójójójój

pierpierpierpierpierwwwwwszy tszy tszy tszy tszy tytuł Misytuł Misytuł Misytuł Misytuł Mistrtrtrtrtrza Eurza Eurza Eurza Eurza Europopopopopyyyyy.....

KKKKKapitapitapitapitapitan dran dran dran dran drużynużynużynużynużyny Py Py Py Py Polsolsolsolsolskiekiekiekiekiej Daniel Gajda w kj Daniel Gajda w kj Daniel Gajda w kj Daniel Gajda w kj Daniel Gajda w katatatatategorii do 65kegorii do 65kegorii do 65kegorii do 65kegorii do 65kg zająłg zająłg zająłg zająłg zajął
dziesiątdziesiątdziesiątdziesiątdziesiąte miee miee miee miee miejsce na prjsce na prjsce na prjsce na prjsce na praaaaawą rwą rwą rwą rwą rękękękękękę.ę.ę.ę.ę.

Finał kFinał kFinał kFinał kFinał katatatatategorii 60kegorii 60kegorii 60kegorii 60kegorii 60kg, prg, prg, prg, prg, praaaaawwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
Gocha GobozGocha GobozGocha GobozGocha GobozGocha Gobozooooov (Rv (Rv (Rv (Rv (Rosja) vosja) vosja) vosja) vosja) vs Ts Ts Ts Ts Tagir Magomedoagir Magomedoagir Magomedoagir Magomedoagir Magomedov (Rv (Rv (Rv (Rv (Rosja).osja).osja).osja).osja).
SilnieSilnieSilnieSilnieSilniejszym okjszym okjszym okjszym okjszym okazał się Gocha i tazał się Gocha i tazał się Gocha i tazał się Gocha i tazał się Gocha i to ono ono ono ono on
zdobzdobzdobzdobzdobył kył kył kył kył koleoleoleoleolejnjnjnjnjny ty ty ty ty tytuł Misytuł Misytuł Misytuł Misytuł Mistrtrtrtrtrza Eurza Eurza Eurza Eurza Europopopopopyyyyy.....

KKKKKatatatatategoria masegoria masegoria masegoria masegoria masttttt ererererers do 90ks do 90ks do 90ks do 90ks do 90kg, leg, leg, leg, leg, lewwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
BrBrBrBrBratatatatatobójczy poobójczy poobójczy poobójczy poobójczy pojedynek pomiędzy Januszjedynek pomiędzy Januszjedynek pomiędzy Januszjedynek pomiędzy Januszjedynek pomiędzy Januszem Piechoem Piechoem Piechoem Piechoem Piechowwwwwssssskim (szóskim (szóskim (szóskim (szóskim (szósttttte miee miee miee miee miejsce lejsce lejsce lejsce lejsce lewwwwwa,a,a,a,a,
prprprprpraaaaawwwwwa) a Andra) a Andra) a Andra) a Andra) a Andrzzzzzeeeeejem Głąbałą (czwjem Głąbałą (czwjem Głąbałą (czwjem Głąbałą (czwjem Głąbałą (czwarararararttttt e miee miee miee miee miejsce lejsce lejsce lejsce lejsce lewwwwwa, pra, pra, pra, pra, praaaaawwwwwa).a).a).a).a).
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PPPPPolina Rolina Rolina Rolina Rolina Reeeeevvvvva (Ra (Ra (Ra (Ra (Rosja) wywosja) wywosja) wywosja) wywosja) wywalczyła pieralczyła pieralczyła pieralczyła pieralczyła pierwwwwwszszszszsze miee miee miee miee miejscejscejscejscejsce
na lena lena lena lena lewą i drwą i drwą i drwą i drwą i drugie na prugie na prugie na prugie na prugie na praaaaawą rwą rwą rwą rwą rękękękękękę w kę w kę w kę w kę w katatatatategoriiegoriiegoriiegoriiegorii
seniorseniorseniorseniorseniorek do 60kek do 60kek do 60kek do 60kek do 60kg.g.g.g.g.

Malin BerMalin BerMalin BerMalin BerMalin Bergsgsgsgsgstrtrtrtrtron (Szwon (Szwon (Szwon (Szwon (Szwecececececja) w kja) w kja) w kja) w kja) w katatatatategorii senioregorii senioregorii senioregorii senioregorii seniorek 60kek 60kek 60kek 60kek 60kg zajg zajg zajg zajg zajęła szósęła szósęła szósęła szósęła szósttttt e miee miee miee miee miejsce na lejsce na lejsce na lejsce na lejsce na lewą i czwwą i czwwą i czwwą i czwwą i czwarararararttttteeeee
na prna prna prna prna praaaaawą rwą rwą rwą rwą rękękękękękę.ę.ę.ę.ę.

Magdalena ZmitrMagdalena ZmitrMagdalena ZmitrMagdalena ZmitrMagdalena Zmitrooooowicz (Pwicz (Pwicz (Pwicz (Pwicz (Polsolsolsolsolskkkkka) w ka) w ka) w ka) w ka) w katatatatategorii senioregorii senioregorii senioregorii senioregorii seniorek do 60kek do 60kek do 60kek do 60kek do 60kg zajg zajg zajg zajg zajęła szósęła szósęła szósęła szósęła szósttttteeeee
miemiemiemiemiejsce na prjsce na prjsce na prjsce na prjsce na praaaaawą rwą rwą rwą rwą rękękękękękę.ę.ę.ę.ę.

NNNNNajsilnieajsilnieajsilnieajsilnieajsilniejsza z Pjsza z Pjsza z Pjsza z Pjsza z Polek Sylwia Matolek Sylwia Matolek Sylwia Matolek Sylwia Matolek Sylwia Matyyyyyga zajga zajga zajga zajga zajęłaęłaęłaęłaęła
jedenasjedenasjedenasjedenasjedenasttttte miee miee miee miee miejsce w kjsce w kjsce w kjsce w kjsce w katatatatategorii do 65kegorii do 65kegorii do 65kegorii do 65kegorii do 65kg.g.g.g.g.

Anna KiAnna KiAnna KiAnna KiAnna Kijejejejejewwwwwssssskkkkka (Pa (Pa (Pa (Pa (Polsolsolsolsolskkkkka), ka), ka), ka), ka), katatatatategoria senioregoria senioregoria senioregoria senioregoria seniorki 70kki 70kki 70kki 70kki 70kg,g,g,g,g,
czwczwczwczwczwarararararttttte miee miee miee miee miejsce na lejsce na lejsce na lejsce na lejsce na lewą i ósme na prwą i ósme na prwą i ósme na prwą i ósme na prwą i ósme na praaaaawą.wą.wą.wą.wą.

TTTTTomasz Szomasz Szomasz Szomasz Szomasz Szeeeeewwwwwczyk (Pczyk (Pczyk (Pczyk (Pczyk (Polsolsolsolsolskkkkka) w ka) w ka) w ka) w ka) w katatatatategorii junioregorii junioregorii junioregorii junioregorii junioróóóóów 63kw 63kw 63kw 63kw 63kggggg
zajął szószajął szószajął szószajął szószajął szósttttte miee miee miee miee miejsce na prjsce na prjsce na prjsce na prjsce na praaaaawą i dziesiątwą i dziesiątwą i dziesiątwą i dziesiątwą i dziesiąte na lee na lee na lee na lee na lewą rwą rwą rwą rwą rękękękękękę.ę.ę.ę.ę.

WWWWWiktiktiktiktiktor Zaklicki w kor Zaklicki w kor Zaklicki w kor Zaklicki w kor Zaklicki w katatatatategorii junioregorii junioregorii junioregorii junioregorii junioróóóóów do 78kw do 78kw do 78kw do 78kw do 78kggggg
wywwywwywwywwywalczył bralczył bralczył bralczył bralczył brązązązązązooooowy medal na lewy medal na lewy medal na lewy medal na lewy medal na lewą rwą rwą rwą rwą rekekekekekę.ę.ę.ę.ę.

KKKKKatatatatategoria junioregoria junioregoria junioregoria junioregoria juniorzy +78kzy +78kzy +78kzy +78kzy +78kg, leg, leg, leg, leg, lewwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
ArArArArArttttt em Klimienkem Klimienkem Klimienkem Klimienkem Klimienko (Ro (Ro (Ro (Ro (Rosja) vosja) vosja) vosja) vosja) vs Evs Evs Evs Evs Evgeni Pgeni Pgeni Pgeni Pgeni Paaaaavlenkvlenkvlenkvlenkvlenko (Ukro (Ukro (Ukro (Ukro (Ukraina).aina).aina).aina).aina).
ArArArArArttttt em nie miał prem nie miał prem nie miał prem nie miał prem nie miał przzzzzeciwnikeciwnikeciwnikeciwnikeciwnikóóóóów w kw w kw w kw w kw w katatatatategorii junioregorii junioregorii junioregorii junioregorii junioróóóóówwwww, bez wy, bez wy, bez wy, bez wy, bez wysiłksiłksiłksiłksiłku zdobu zdobu zdobu zdobu zdobył dwył dwył dwył dwył dwa złoa złoa złoa złoa złottttt e medale.e medale.e medale.e medale.e medale.

KKKKKatatatatategoria junoregoria junoregoria junoregoria junoregoria junorzyzyzyzyzy, 78k, 78k, 78k, 78k, 78kg, leg, leg, leg, leg, lewwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
1-Mur1-Mur1-Mur1-Mur1-Murat Kat Kat Kat Kat Karararararyyyyyeeeeev (Rv (Rv (Rv (Rv (Rosja),osja),osja),osja),osja),

2- R2- R2- R2- R2- Ruslan Babuslan Babuslan Babuslan Babuslan Babyyyyyeeeeev (Ukrv (Ukrv (Ukrv (Ukrv (Ukraina),aina),aina),aina),aina),
3- W3- W3- W3- W3- Wiktiktiktiktiktor Zaklicki (Por Zaklicki (Por Zaklicki (Por Zaklicki (Por Zaklicki (Polsolsolsolsolskkkkka)a)a)a)a)

Snieżana BabaeSnieżana BabaeSnieżana BabaeSnieżana BabaeSnieżana Babaevvvvva (Ukra (Ukra (Ukra (Ukra (Ukraina) zaina) zaina) zaina) zaina) zososososostttttała Misała Misała Misała Misała Mistrtrtrtrtrzynią Eurzynią Eurzynią Eurzynią Eurzynią Europopopopopy Juniory Juniory Juniory Juniory Juniorekekekekek
na lena lena lena lena lewą rwą rwą rwą rwą rękękękękękę w kę w kę w kę w kę w katatatatategorii do 49kegorii do 49kegorii do 49kegorii do 49kegorii do 49kg.g.g.g.g.

PółfPółfPółfPółfPółfinał kinał kinał kinał kinał katatatatategorii junioregorii junioregorii junioregorii junioregorii juniorek 54kek 54kek 54kek 54kek 54kg, prg, prg, prg, prg, praaaaawwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
WWWWWalentalentalentalentalentyna Zaklickyna Zaklickyna Zaklickyna Zaklickyna Zaklicka do ka do ka do ka do ka do końca zachoońca zachoońca zachoońca zachoońca zachowwwwwała sała sała sała sała stttttoickioickioickioickioicki
ssssspokpokpokpokpokój. Bez prój. Bez prój. Bez prój. Bez prój. Bez problemu pokoblemu pokoblemu pokoblemu pokoblemu pokonała pronała pronała pronała pronała przzzzzeciwniczkeciwniczkeciwniczkeciwniczkeciwniczkę zę zę zę zę zeeeee
SzwSzwSzwSzwSzwajcarii i tajcarii i tajcarii i tajcarii i tajcarii i tym samym samym samym samym samym zajym zajym zajym zajym zajęła dręła dręła dręła dręła drugie mieugie mieugie mieugie mieugie miejsce.jsce.jsce.jsce.jsce.

KKKKKatatatatategoria junioregoria junioregoria junioregoria junioregoria juniorki, 54 kki, 54 kki, 54 kki, 54 kki, 54 kg,  prg,  prg,  prg,  prg,  praaaaawwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
1- Olga Shulga (R1- Olga Shulga (R1- Olga Shulga (R1- Olga Shulga (R1- Olga Shulga (Rosja),osja),osja),osja),osja),
2- W2- W2- W2- W2- Walentalentalentalentalentyna Zaklickyna Zaklickyna Zaklickyna Zaklickyna Zaklicka (Pa (Pa (Pa (Pa (Polsolsolsolsolskkkkka),a),a),a),a),
3- Emillie V3- Emillie V3- Emillie V3- Emillie V3- Emillie Vallat (Szwallat (Szwallat (Szwallat (Szwallat (Szwajcaria).ajcaria).ajcaria).ajcaria).ajcaria).

KKKKKatatatatategoria junioregoria junioregoria junioregoria junioregoria juniorki, 60kki, 60kki, 60kki, 60kki, 60kg, leg, leg, leg, leg, lewwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
Zuzana SZuzana SZuzana SZuzana SZuzana Svvvvvobodoobodoobodoobodoobodovvvvva (Cza (Cza (Cza (Cza (Czechechechechechy) vy) vy) vy) vy) vs Moniks Moniks Moniks Moniks Monika Zieniea Zieniea Zieniea Zieniea Zieniewicz (Pwicz (Pwicz (Pwicz (Pwicz (Polsolsolsolsolskkkkka)a)a)a)a)

MonikMonikMonikMonikMonika uplasoa uplasoa uplasoa uplasoa uplasowwwwwała się na siódmeała się na siódmeała się na siódmeała się na siódmeała się na siódmej pozyj pozyj pozyj pozyj pozycccccji na prji na prji na prji na prji na praaaaawą rwą rwą rwą rwą rękękękękękę i jedenasę i jedenasę i jedenasę i jedenasę i jedenasttttteeeeej na lej na lej na lej na lej na lewą.wą.wą.wą.wą.

KKKKKatatatatategoria junioregoria junioregoria junioregoria junioregoria juniorki, +6ki, +6ki, +6ki, +6ki, +67 k7 k7 k7 k7 kg,  leg,  leg,  leg,  leg,  lewwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
1-Uliy1-Uliy1-Uliy1-Uliy1-Uliya Mara Mara Mara Mara Marzagan (Rzagan (Rzagan (Rzagan (Rzagan (Rosja),osja),osja),osja),osja),
2-  Mar2-  Mar2-  Mar2-  Mar2-  Mar ttttta Błaa Błaa Błaa Błaa Bławwwwwat ( Pat ( Pat ( Pat ( Pat ( Polsolsolsolsolskkkkka),a),a),a),a),
3- Da3- Da3- Da3- Da3- Dawn Highson ( Wlkwn Highson ( Wlkwn Highson ( Wlkwn Highson ( Wlkwn Highson ( Wlk.Br.Br.Br.Br.Brytytytytytania).ania).ania).ania).ania).

KKKKKatatatatategoria niepełnosegoria niepełnosegoria niepełnosegoria niepełnosegoria niepełnosprprprprpraaaaawni do 60kwni do 60kwni do 60kwni do 60kwni do 60kg, leg, leg, leg, leg, lewwwwwa ra ra ra ra rękękękękęka.a.a.a.a.
ŁukŁukŁukŁukŁukasz Kasz Kasz Kasz Kasz Kooooowwwwwalczyk (Palczyk (Palczyk (Palczyk (Palczyk (Polsolsolsolsolskkkkka) va) va) va) va) vs Ales Ales Ales Ales Alexxxxxeeeeey Ky Ky Ky Ky Kouzneouzneouzneouzneouznetsotsotsotsotsov (Rv (Rv (Rv (Rv (Rosja).osja).osja).osja).osja).

ŁukŁukŁukŁukŁukasz zajął piątasz zajął piątasz zajął piątasz zajął piątasz zajął piąte miee miee miee miee miejsce na prjsce na prjsce na prjsce na prjsce na praaaaawą i siódme na lewą i siódme na lewą i siódme na lewą i siódme na lewą i siódme na lewą rwą rwą rwą rwą rękękękękękę.ę.ę.ę.ę.
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17 czerwca w Sankt Petersburgu  ruszył międzynarodowy turniej „Pu-
char marzeń 2004”. Głównym wydarzeniem tego wieczoru stał się
pierwszy  w Rosji pojedynek  rankingowy w wersji Professional Armwre-
stling League. Wielokrotny Mistrz Sankt Petersburga w wadze super
ciężkiej, zwycięzca  Mistrzostw Rosji - Borys Poska (Rosja) spotkał się
z absolutnym Mistrzem Polski, zdobywcą tytułu Interkontynentalnego
Mistrza, Marcinem  Kreftem (Polska).
Przedwstępne rezultaty pojedynku przeprowadzone w internecie na  pod-
stawie  głosowania internautów na stronie Armpower.net określały  szan-
se zawodników  jako  równe. Chociaż, tak naprawdę w zwycięstwo Poski
wierzyło niewielu. Borys jednak  zdziwił  wszystkich w  oszałamiają-
cym  pojedynku z wyraźną  przewagą  zwyciężył Polaka.  Marcin, nie
znający  do tej pory smaku przegranej, wygrał  tylko jedną rundę.

Vasily Kuznetsov
zdjęcia od lewej

1. W całym mieście rozlepiono plakaty informujące o walce Marcina.
2. Marcin jak przystało na gwiazdę dużego formatu zostawił swój auto-
graf na betonowym krawężniku, który zlicytowano podczas gali.
3. Mistrz Świata w kulturystyce - Aleksander Wiśniewski tego wieczoru
wystąpił w roli konferansjera.
4. Jak przystało na walkę wieczoru nie obyło się bez flag i hymnów
narodowych.
5. W czwartej rundzie Marcin wygrywa po raz pierwszy i ostatni.

06 czerwca 2004 na stadionie w Pruszczu Gdańskim odbyła się kolejna punktacyjna walka organizacji PAL.
Do zawodowego pojedynku stanęli Marcin Kreft (czterokrotny Mistrz Polski) oraz Evgeni Litovcev (dwukrotny Mistrz
Ukrainy).
Cały pojedynek był naprawdę emocjonujący i do samego końca nie wyłaniał zwycięzcy. Runda 1 - po kilkuminutowym
pojedynku dla Marcina. Runda 2 i 3 - szybka wygrana dla Evgeniego, runda 4 - po rozerwaniu dla Marcina. No i
decydująca runda 5. Tu dopiero obaj zawodnicy pokazali wielką klasę, a skandującej, licznie zgromadzonej publiczno-
ści pokazali dużą dawkę dobrego armwrestlingu. Krótko mówiąc Runda 5 na pewno przeszła do historii. Po morderczym
pojedynku pomiędzy dwoma mistrzami wielkim wygranym z wynikiem 3:2 został obrońca pasa mistrzowskiego Marcin
Kreft z Polski.

Paweł Podlewski


