wiadomości

Mistrz szuka sponsora
Data publikacji: 8.06.2011 15:55

Jest zawodnikiem, który zdobył kolejne mistrzostwo Polski, pierwsze w K1, drugie w boksie tajskim. Będzie
reprezentował Polskę podczas mistrzostw Europy w Wiedniu. Sukcesy są, pieniędzy mało. Mariusz Makula
szuka więc sponsora.
Mariusz poprosił Portal OX.PL o pomoc w znalezieniu sponsora. Trenuje sporty walki, konkretnie, kick boksing i
boks tajski (muay thai). Choć to jego pierwszy sezon walk w zawodach, udało mu się już sięgnąć po tytuł mistrza
Otwartych Mistrzostw Polski w formule K1 rules (Kalisz, 21-22 maja 2011, formuła K1 w kat. -91) oraz w ubiegły
weekend (4-5.06.2011) na Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Muay Thai federacji I.F.M.A w wadze ciężkiej
(+91) w Krakowie.
Sukcesy, jak sam mówi, zawdzięcza pracy, godzinom treningu, pasji: - T o, czy osiągniemy jakieś wyniki zależy od
poświęconego czasu i odrobiny talentu. Moja przygoda ze sportami walki zaczęła się, kiedy koledzy, Janek
Błachowicz i Michał Mankiewicz zabrali mnie na trening - mówi Makula i dodaje: - Najbardziej cenię sobie w
sportach walki to, że dają możliwość pokonania własnych ograniczeń.
Mariusz jest zawodnikiem Octagon Team, w którym trenuje pod czujnym okiem trenera Eugeniusza Mandrysza. Na
co dzień jest studentem ﬁlozoﬁi w Rybniku, który pisze pracę licencjacką a w wolnych chwilach spotyka się z
przyjaciółmi i czyta książki: - Z ﬁlozoﬁi piszę licencjat o Nietzschem, potem planuję rozpocząć studia
związane z bankowością.
Boks tajski nie jest jeszcze tak popularny jak choćby boks klasyczny, dlatego Mariusz i jego klubowy kolega
Sławomir Baran (mieszkaniec Cieszyna, złoty medalista zwodów Pucharu Europy w Muay Thai w Dreźnie w dniach
11-13 marca br. oraz Mistrz Polski w Muay Thai Kalisz, 21-22 maja 2011 w kat.-63,5kg) poszukują wsparcia
ﬁnansowego, by móc przygotować się do mistrzostw Europy: - Boks tajski dopiero zyskuje sobie popularność
wśród kibiców i sponsorów. Mimo, że wspomaga nas klub, nie jest on w stanie opłacić wszystkiego.
Dlatego poszukujemy sponsora. Na podstawowe wydatki związane z mistrzostwami: suplementację,
przygotowanie, podróż - mówi Mariusz.
Muay Thai, boks tajski to sport walki kładący nacisk na walkę w klinczu z wykorzystaniem uderzeń łokciami i
kolanami. Wyodrębnienie się charakterystycznego stylu datuje się na XIII wiek.W dawnych czasach, narodowe
problemy były rozwiązywane w trakcie walk Muay Thai. Choć wiele krajów przypisuje sobie wynalezienie tej sztuki,
w Tajlandii rozwinęła się ona najbardziej. W 1930 roku zasady walki ujednolicono i wprowadzono w życie 5 rund po
3 minuty z dwuminutową przerwą na odzyskanie sił. W Polsce boks tajski pojawił się na początku lat 90. XX wieku.
Istnieją dwie konkurujące organizacje zajmujące się tym sportem. Polskie Zrzeszenie Muay Thai (PZMT) oraz Polską
Komisję Muay Thai działającą pod egidą Polskiego Związku Kickboxingu.
Osoby, które chciałyby zasponsorować Mariusza i Sławka proszone są o kontakt z Mariuszem Makulą na
maila: root5@o2.pl

Zobacz: Sławomir Baran ze złotem
Zobacz również informacje w Kontakt24: Mieszkaniec Bażanowic Mistrzem Polski
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