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Родолюбие
Владимир Кличко е имал поставени железни
шини в ръкавиците си

Украинецът е използвал ужасно мръсен прийом, за да си гарантира победата на
Кубрат Пулев, видяха онлайн потребителите, след като снимката, на която шампионът сваля
бинтовете си, обиколи света. На кадъра ясно се виждат странните издутини точно на
кокалчетата на Владимир Кличко. Които изглеждат по всякакъв друг начин, но не и на място.
Особено при сравнение с ръцете на Кобрата, където подобни издатини липсват.
Сред феновете на бокса веднага се появиха слухове, че това всъщност са железни шини.
Които украинецът е увил върху кокалчетата си, за да може ударите му да бъдат още по-тежки
и болезнени за нашия боксьор. Който е единственият основен претендент за титлата му на
световен шампион.

Съмнение буди и фактът, че веднага след края на мача Кличко побърза да среже и
да разкара бинтовете от ръцете си, докато Пулев си стоя доста дълго време с тях.
Изглежда обаче украинският боксьор е имал какво да крие, категорични са форумци.

Кадрите, излъчени по Евроспорт 2, предизвикаха бурни реакции в онлайн и медийното
пространство. Почитателите на бокса не само в Бълграия, но и в световен мащаб, скочиха
срещу действащия световен шампион заради мръсните му номера.

Които не спряха още от преди двубоя между двамата. Както знаете, първоначално
украинецът отмени датата за срещата, тъй като се бил контузил. В последствие отказа да
допусне екипа на Кобрата до пресконференцията на двамата преди срещата.

Победата на Владимир Кличко срещу Кубрат Пулев не е постигната по честен начин. Това
твърди известният руски промоутър Владимир Хрюнов.

Той призова полицията в Хамбург да разследва ръкавиците на украинеца и да се установи
дали отговарят на изискванията за безопасност, защото според него те могат да причинят
сериозна вреда върху здравето на съперника.

Тема, която отдавна се обсъжда - това са ръкавиците на Кличко. След всеки удар на
Владимир Пулев рухваше и падаше като домат. Мисля, че този факт трябва да се разследва,
може би даже от полицията в Хамбург. Защото реалната ситуация е, че Пулев получи
увреждане на своето здраве", коментира Хрюнов, цитиран от няколко издания в Русия.

Както е известно, Кличко нокаутира Пулев в края на петия рунд на мача в Хамбург. Преди
това българският боксьор отнесе и три нокдауна. Кобрата беше подготвил специални
ръкавици с трибагреника, но промоутърската компания на Кличко, която
организира срещата, не му позволи да излезе с тях на ринга и му връчи такива от
марката на украинеца.
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