
Głuchoniemy Arlasz 
woli walczyć, niż mówić 
Wi hotęwWyszogro-

dzie odbyła sięjuż 
druga edycja ligi 
- 62 zawodników 
z 10 klubów z całej 

Polski toczyłopcjedynkiwformułach: 
kick boxing - Iow kick, K-l Rules oraz 
MMA. Dopisali też kibice, których po
nad setka usiadła na trybunach miej
scowej hali sportowej. To o wiele wię
cej niż przed dwoma tygodniami, kie
dy impreza odbyła się po raz pierwszy. 

Praktycznie od pierwszego star
cia dało się zauważyć, że poziom za-
wodówjest bardzo wysoki, a zawod
nicy są znakomicie przygotowani do 
startów. Żadna z walk nie nudziła, 
a ten, kto po raz pierwszy przybył na 
tego typu zawody, przecierał oczy ze 
zdumienia, kiedy młodzi adepci spor
tów walki serwowali coraz bardziej 
efektowne ciosy. Aż huczało w hali 
od braw i okrzyków kibiców, kole
gów oraz trenerów. Nawet sam pro
motor ligi Tadeusz Kopciński kilka
krotnie zrywał się ze swojego krze
sełka, gorąco przyklaskując młodzie
ży dopiero co rozpoczynającej swo
ją przygodę ze sportem. Uśmiech na
wet na chwilę nie znikał zjego twa
rzy. Nic dziwnego skoro Mazowiec
ka Młodzieżowa Liga Kick-Boxingu 
to nie tylko walka, ale może przede 
wszystkim dobra zabawa czy moż
liwość nabrania doświadczenia. No 
i liga ma być kopalnią talentów, któ
re mają w przyszłości stanowić o si
le sportów walki w Polsce. 

Bodaj największą uwagę pu
bliczności skupił na sobie piętna-

Klaudia Pawicka podczas ligi robi prawdziwą furorę 

stoletni Artasz AmTrian, kolejny pod
opieczny Roberta Rajewskiego. Ar
tasz pochodzi z Armenii, w Polsce 
mieszka od dziewięciu lat, a od sze
ściu trenuje sporty walki. Ma na swo
im koncie wiele wygranych pojedyn
ków i być może sportową karierę 
przed sobą. Wszystko byłoby dobrze, 
gdyby nie to, że Artasz jest... głucho

niemy. Szansą, żeby mógł mówić 
i słyszeć, jest kosztowna operacja. 
Ale rodziny Artasza na nią nie stać. 
Zabieg kosztuje 100 tys. zł. Byłoby 
taniej, gdyby mieli polskie obywa
telstwo, o które starają się od same
go początku pobytu w kraju. Jednak 
zawsze coś przeszkadzało w osią
gnięciu celu. 

W Wyszogrodzie można było 
usłyszeć sympatyczne głosy, 
że to „niezła artystka". 
Jak najbardziej uzasadnione, 
skoro dziewczyna jest 
uczennicą klasy artystycznej 
wIIILO 

Inny problem jest taki, że gdyby na
wet Artasz stał się pełnoprawnym Po
lakiem, a jego rodzina zdobyła pienią
dze, to on sam za nic w świecie nie chce 
się poddać operacji. Bo oznaczałaby 
ona kres jego przygody ze sportem. 
- Nie możemy zrobić mu operacji na 
siłę - mówi ojciec chłopaka Armen 
Amirian. - On po prostu tak kocha tre
nować, że nie wyobraża sobie innego 
życia. 

Artasz porozumiewa się ze wszyst
kimi językiem fono gestów, jest spo
kojnym i sympatycznym chłopcem, 
który, mimo barier, potrafił zaaklima
tyzować siew otoczeniu. - Nie spotka
liśmy się z żadnymi nieprzyjemno
ściami w Polsce. Wszyscy, których spo
tykamy, są bardzo serdeczni i traktu
ją nas na równi - dodaje Amirian se
nior. - Obaj moi synowie Artasz i Ar-
man trenują sporty walki i póki będą 
chcieli to robić, będę ich wspierał. 

Biorąc pod uwagę, że to była dopie
ro druga edycja ligi, niektórzy zawod-
nicyjuż zaczynają się bardzo wyróż
niać. Za przykład może posłużyć 
Klaudia Pawicka z Rajewski Team 

Płock. Przed dwoma tygodniami mi
nimalnie przegrała swój pojedynek, 
a teraz za wszelką cenę chciała poka
zać, że nie jest dziewczyną do bicia. 
I pokazała. Po znakomitej walce jed
nogłośną decyzją sędziów pokonała 
klubową koleżankę Karolinę Kosicką. 
Był to jedyny żeński pojedynek tego 
dnia, słusznie przez kibiców nagro
dzony brawami. 

Klaudia przebojem wdarła się do 
świata sportów waM, choć trenuje do
piero pół roku. W Wyszogrodzie moż
na było usłyszeć sympatyczne głosy, 
że to „niezła artystka". Jak najbardziej 
uzasadnione, skoro dziewczynajest 
uczennicą klasy artystycznej w III LO 
w Płocku. - Do trenowania sportów 
walki zachęcił mnie mój były chłopak. 
- tłumaczyła chwilę po zwycięskiej wal
ce Klaudia Kosicka - W tym roku szkol
nym będę zdawała maturę i trochę za
stanawiam się, jakja to pogodzę z czę
stymi treningami, ale mam nadzieję, 
że sobie poradzę. 

Jeśli zrobi to tak, jak walczy wrin-
gu, sukces będzie gwarantowany. Bo 
pomimo krótkiego stażu treningowe
go, zadziwi wszystkich szybkością oraz 
koordynacją w ringu. - To jest nąjważ-
niej sze w Iow kicku - zaznacza płoc-
czanka. - Ruchy po prostu trzeba ze 
sobą zgrywać. I chyba dobrze mi idzie, 
skoro właściwie od początku trener 
Robert Rajewski właśnie za to mnie 
chwali. 

Na wyróżnienie po sobotnich za
wodach zasłużyli Łada Karol z Akade
mii Walki Warszawa za najlepszy no
kaut zawodów, Jakub Ostojski z Aka
demii Sarmati Gdańsk za najlepsze 
poddanie zawodów. 

Internauci mogą przez dwa tygod
nie głosować na najlepszą walkę im
prezy na stronie www.perfekt-tv.pl 
Tam również znajdują się wszystkie 
wyniki.© 

http://www.perfekt-tv.pl

