wiadomości

Andrzej Gołota trenuje w Wiśle!
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Do najbardziej wyczekiwanej walki bokserskiej w naszym kraju pozostał jeszcze tydzień. Mowa oczywiście
o walce Andrzeja Gołoty z Tomaszem Adamkiem. Pięściarze na co dzień mieszkają w USA, ale ostatni
tydzień przed pojedynkiem, między innymi ze względu na aklimatyzację w innej strefie czasowej, spędzą
w ojczyźnie. Obaj bohaterowie gali "Polsat Boxing Night" są już w Polsce. W czwartek do Polski przyleciał
33-letni Adamek a dzień później 41-letni Andrzej Gołota.
Nasi pięściarze do walki przygotowują się w górach. Adamek w swoich rodzinnych Gilowicach koło Żywca,
natomiast Andrzej Gołota pierwszą noc spędził w Warszawie by w sobotę udać się do „naszej” Wisły.
Obaj zawodnicy to najbardziej znani polscy bokserzy. Andrzej Gołota to zawodnik prestiżowej wagi ciężkiej, był
wielokrotnym pretendentem do tytułu Mistrza Świata. Jego zmagania na ringu śledziły miliony telewidzów w kraju i
zagranicą. Tomasz Adamek natomiast to aktualny Mistrz Świata federacji IBF, a także były mistrz federacji WBC. Ta
walka będzie jego debiutem w wadze ciężkiej.
Pojedynek Gołoty z Tomaszem Adamkiem okrzyknięty „walką stulecia” odbędzie się 24 października w Łodzi. Jak
podaje "Super Express" pięściarze będą walczyć w stosunkowo małym ringu, o boku długości 6 metrów.
Tomasz Adamek stoczył do tej pory 39 walk z czego zwycięsko wyszedł z 38. Jedną walkę przegrał. 26 razy wygrał
przez nokaut. Zdobyte tytuły: Mistrz świata w wadze juniorciężkiej IBF i IBO, Mistrz świata w wadze półciężkiej WBC
Andrzej Jan Gołota brązowy medalista olimpijski z Seulu. Stoczył 50 walk z czego z 41 wyszedł zwycięsko, 7 razy
walkę przegrał. 33 razy wygrał przez nokaut. 1 walka zakończona została remisem a 1 została nie uznana. Mało osób
zdaje sobie sprawę z tego, że walka, która odbyła się 20 października 2000 w Detroit pomiędzy Gołotą a Tysonem (w
której nasz pięściarz „odmówił” dalszej walki) została przez komisję boksu stanu Michigan uznana za walkę
nieodbytą – w organizmie Tysona wykryto niedozwolone substancje.
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