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Sztárparádé várható a szentesi ökölvívógálán
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Három hónapja szervezi Bertók Róbert és a profi boksz világába visszatérı
menedzser, Rácz Félix az október 2-i, A visszatérés névre keresztelt
ökölvívógálát. Látványos összecsapásokat ígérnek, és az eseményen igazi
sztárparádé várható.
Három hónapja kezdte szervezni az október 2-án
(szombat) Szentesen, a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnokban rendezendı A visszatérés névre
keresztelt bokszgálát Bertók Róbert és a Felix
Promotion vezetıje, tulajdonosa, Rácz Félix. Az
elnevezés magyarázata: Rácz 2006-ban hátat
fordított a sportágnak, s ezzel az eseménnyel tér
vissza a honi professzionális ökölvívásba. Szintén a
visszatérı kategóriába sorolható a Svájcból hazatért
kıszegi középsúlyú bunyós, Szili István és a korábbi
profi világbajnok, Kótai Mihály.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
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A szervezés, a rendezés munkálatai a hajrához érkeztek – mondta Bertók –, 99
százalékban összeállt a program. Várhatóan 12 mérkızést láthatnak (kezdés 18
órakor) az érdeklıdık, a kínálatban szerepel thai box, kick-box és természetesen
ökölvívás. A világjátékok-döntıs, Európa-bajnok kick-boxos Görbics Gáborra szerb,
Kótaira szerb vagy román rivális vár. A Felix Promotion versenyzıjének, Szili
Istvánnak a rendkívül rutinos, többszörös magyar bajnok, Petrovics János ellen kell
kötelek közé lépnie.
– Pista remek fizikai állapotban, jó erıben érzi magát – közölte Bertók Róbert, aki
szerepet vállal a felkészítésében. – A héten még növeljük a terhelést, utána gyorsító,
formaélesítı tréningek jönnek. Az a cél, hogy a gálára olyan legyen, és úgy küzdjön,
mint egy kiéhezett pitbull. Nagyon jó, „verekedıs", mozgalmas meccseket láthat a
publikum.
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Rácz Félix Szentesen tér vissza a bokszvilágba.
Fotó: Nemzeti Sport

A szervezık telt házra számítanak, a Kurca-parti arénában mintegy 800-an férnek el.
A mérlegelés és a nyilvános edzés a gálát megelızı napon, október 1-jén lesz a
sportcsarnokban, ahol a rajongók találkozhatnak, beszélgethetnek a fımérkızések
résztvevıivel, és az autogramvadászok aláírást is kérhetnek tılük. A sportolókat
zömében a Széchenyi ligetben, a strand területén lévı szállásokon helyezik el.
Könnyen lehet, hogy a ringen kívül is igazi sztárparádé lesz Szentesen. Bertók
elárulta: a meghívott vendégek listáján szerepel az ökölvívásból ismert Erdei „Madár"
Zsolt, Kovács „Kokó" István, az Eindhoven labdarúgója, Dzsudzsák Balázs, a teniszezı
Babos Tímea és a mősorvezetı, több riportkönyv szerzıje, Vujity Tvrtko.
Még kaphatók jegyek
A szentesi A visszatérés bokszgálára még kaphatók jegyek a Dr. Papp László Városi
Sportcsarnok recepcióján. Az elıvételben megváltott belépık 1500, a
kedvezményesek 1000 forintba kerülnek, míg az esemény napján, a helyszínen
vásárolt bilétákért 2000 forintot kell majd fizetni.
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