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Dátum narodenia: 28.5.1972
Miesto narodenia: Vladikavkaz (Ruská
federácia)
Športové odvetvie: zápasenie
Športová disciplína: voľný štýl, hmotnosť do
100 kg, 120kg a 130kg

Klubová príslušnosť:
CSKA Moskva (Rusko)
Dunajplavba Bratislava
KSV Aalen 05 (Nemecko)

Najväčšie úspechy
Olympijské hry :
Sydney 2000 -1.miesto, 130 kg
Poznámka: Zlatú medailu získal ešte v drese Ruska !
Peking 2008 -2.miesto
Poznámka: Na zápasníckej žinenke zdolal na úvod hladko reprezentanta Nigérie Seiwariho, vo
štvrťfinále zdolal maďarského zápasníka Aubéliho. Jeho ťaženie za olymp.zlatom zastavil skúsený
borec z Uzbekistanu Tajmazov, ktorý nakoniec obhájil prvenstvo z OH v Aténaćh. V súboji o bronz sa
stretol náš zápasník s Kubáncom Rodriguezom, ktorý nášmu reprezentantovi podľahol.

Majstrovstvá sveta :
Istanbul 1994 -3.miesto, 100 kg
Krasnojarsk 1997 -3.miesto, 130 kg
Sofia 2001 -1.miesto, 130 kg
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Teherán 2002 -1.miesto, 120 kg

Majstrovstvá Európy:
Fribourg 1995 -1.miesto, 100 kg
Varšava 1997 -1.miesto, 125 kg
Bratislava 1998 -3.miesto
Budapešť 2000 -2.miesto, 130 kg
Budapešť 2000 -3.miesto, 100 kg
Budapešť 2001 -1.miesto, 130 kg
Baku 2002 -1.miesto, 120 kg
Riga 2003 -1.miesto
Tampere 2008 -1.miesto, 120 kg

Najvyššie ocenenia:
Najlepší voľnoštýliar na svete 2001 (titul mu udelila FILA)

Zaujímavosti:
Slovesnké občianstvo získal v roku 2007. Dôvodom jeho rozhodnutia bola silná chuť zápasiť a keďže
v Rusku mu ponúkli len pozícu asistenta reprezentač.trénera, po konforntácii s Kertantim (zápasník,
pôvodom z Ruska, ktorý sa presťahoval na Slovensko, ktoré reprezentoval a po ukončení aktívnej
športovej kariéry sa stal reprezntačným trénerom slovenských zápasníkov) a po dohode s vedením
Slovenského zápasníckeho zväzu prijal slovenské občianstvo
V histórii Slovenska sa stal prvým športovcom, ktorý prijal slovenské občianstvo a v drese Slovenska
získal na OH olympijskú medailu
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