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Lennox Lewis zaprasza
Dziś w hali warszawskiej Legii na Bemowie walczyć będą zawodowi bokserzy w ramach gali
organizowanej przez Panix Promotions i Canal Plus. W dwóch pojedynkach stawką będą
tytuły mistrzowskie organizacji IBO. Walczyć też będą Polacy: Maciej Zegan, Tomasz
Adamek, Gerard Zdziarski i Edyta Olewniczak.
W czerwcu tego roku Panix Promotions podpisał kontrakt z Canal Plus na cztery gale
zawodowego boksu w Polsce. Panix to przede wszystkim mistrz świata kategorii ciężkiej
(WBC) Lennox Lewis i jego promotor Panos Eliades. Lewis miał być gościem na Bemowie, ale
przygotowania do rewanżowego pojedynku z Evanderem Holyfieldem na to mu nie
pozwoliły. "Na pewno przyjadę na drugą imprezę, w grudniu" - powiedział Lewis "Rz" na
obozie treningowym w Pensylwanii i zaprosił sympatyków boksu w Polsce na galę, której jest
współorganizatorem.
Obecność mistrza świata wagi ciężkiej na bokserskiej imprezie w Warszawie z pewnością
byłaby wielkim magnesem dla kibiców, ale i tak emocji nie powinno zabraknąć. Andrzej
Gmitruk, były trener warszawskiej Legii i reprezentacji Polski, od roku namawiał Panosa
Eliadesa na organizację zawodowego boksu w Polsce. To on, w dużej mierze sam,
zorganizował ten wieczór, nie zapominając o treningu swoich pięściarzy. Gmitruk ściągnął do
zawodowej stajni dwóch najlepszych polskich amatorów, Macieja Zegana i Tomasza Adamka.
O tym drugim, Lennox Lewis mówi, że w przyszłości będzie mistrzem świata. Polski trener ma
też podpisane kontrakty menedżerskie z wicemistrzem świata amatorów Siergiejem
Dzindzirukiem i Olegiem Kudionowem (obaj Ukraina) i Litwinem Rimantasem Prismantasem.
Ostatnio razem z nim trenuje też czołowy polski kickboxer Gerard Zdziarski i jedna z
najlepszych zawodniczek w tej dyscyplinie, Edyta Olewniczak. Wszyscy wystąpią w gali na
Bemowie. Zdziarski, Zegan i Adamek stoczą sześciorundowe pojedynki. Najtrudniejszego
rywala będzie miał Adamek, który zmierzy się z Kevinem Whaleyem z USA. Dwaj pierwsi
walczyć będą z Bułgarami, o których można tylko powiedzieć, że szans na wielką karierę w
zawodowym boksie nie mają. Bułgarka, Emilia Jakimowa, będzie też rywalką Edyty
Olewniczak. Polka, która zadebiutuje na ringu bokserskim ma nadzieję, że zrobi na nim taką
karierę, jak mistrzyni świata Iwona Guzowska.
Walką wieczoru będzie pojedynek o mistrzostwo świata organizacji IBO, w którym zmierzą
się: Simon Ramoni (RPA) z Sandorem Kocsakiem (Węgry). Ramoni to bokser dobrej klasy, a
mało znany Kocsak jeszcze nie przegrał. W drugiej walce o tytuł IBO, Zolile Mbityi z RPA
walczyć będzie z Bułgarem Dymitarem Alipiewem.
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