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Bokszgála Szentesen: Kokó szerint Szili a
favorit
IMRE PÉTER - DÉLMAGYARORSZÁG NAPILAP
2010.10.02. 03:54

Szentesen, a Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban ma 17 órától (a sok meccs
miatt a tervezettnél egy órával korábban kezdik) rendezik meg „A visszatérés"
ökölvívógálát. A bunyós hétvége azonban már tegnap elkezdıdött a Kurca-parti
városban mérlegeléssel, nyilvános edzéssel.
Visszatért a boksz, a küzdısport Szentesre. Vissza
Rácz Félix, a Felix Promotion tulajdonosa, vezetıje a
honi professzionális ökölvívásba és legújabb
versenyzıje, Szili István (középsúly) Svájcból
Magyarországra. A kıszegi kötıdéső öklözı eddig öt
profi meccset vívott, mérlege makulátlan. A
szombati, „A visszatérés" gálát felvezetı tegnapi, a
Dr. Papp László Városi Sportcsarnokban tartott
mérlegelésnél is hozta a formáját, vagyis súlyát.

Hírlevél feliratkozás
Értesülni szeretnék a napi friss helyi
hírekrıl! E-mailemre levél érkezik,
amelyben megerısítem a
feliratkozást.

név
e-mail cím
OK
Milyen a legutóbbi hírlevél?

Elıször Matolcsi József állt a mérlegre, a digitális
számláló 71,80 kilót mutatott. Ezután következett a
fımérkızés két fıszereplıje: a rutinos, 39 éves Petrovics János 72,25, ellenfele, „A
spártai" becenévre hallgató Szili 72,70 kilót nyomott. Majd jöhettek a nehézfiúk, a
nehézsúlyú UBO címmérkızés szereplıi, Tóth László és Németh Mihály állt a
„szerkezetre. Az elsı „rostavizsgán" mindenki átment.

Farkasszemet néznek. Szili Attila és Petrovics János vívja a szentesi bokszgála fımeccsét.
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Fotó: Karnok Csaba

– Mindenképpen gyızelmet várok magamtól Petrovics ellen – közölte Szili –, az
öthetes edzıtáborban alaposan felkészültem Bertók Róbert irányításával. A taktikát,
a stratégiát is kidolgoztuk – talán két év múlva juthatok el címmérkızésig.
– Jó, színvonalas küzdelmet várok a találkozótól, amelynek Szili István az esélyese –
vélekedett korábbi profi világbajnokunk, az esemény egyik VIP-vendége, Kovács
„Kokó" István (kisképünkön) –, de nem lesz könnyő dolga, Petrovics rutinos ökölvívó.
Sajnos zárásként rossz hírrel szolgálunk a sportág szerelmeseinek: sokáig úgy volt –
errıl lapunk is beszámolt –, hogy a korábbi világbajnok, a középsúlyú Kótai Mihály is
kötelek közé lép Szentesen. Bertók Róbert fıszervezı elmondta: ez a mérkızés, bár
mindent megtettek, hogy tetı alá hozzák, nem valósul meg.

Kokó szerint Szili a favorit.
Fotó: Karnok Csaba

Bokszprogram párokkal
A szentesi „A visszatérés" gála programja, a párosítások 17 órától (a szervezık a
változtatás jogát fenntartják): Varjas Zsolt (Szentes)–Szabó Csaba (Budapest, lowkick), Bodnár Csaba (Békés)–Hegyes Péter (Szeged, full-contact), Fleisz Gyöngyi
(szerb)–Bordás Annamária (Szeged, kick-box), Závogyán Csaba (Szentes)–Veress László
(Szeged, low-kick), Vázsony Marcell (Budapest)–Lakatos András (Szentes, low-kick),
Tavaszi Péter (Budapest)–Vásony Ferenc (Budapest, thai-box), profi boksz: Kubicsek
Antal–Lakatos János (félnehézsúly), Lakatos Károly–Túrós Arnold (nehézsúly), Nagy
Lajos Márk–Tóti Gábor (nehézsúly), Tóth László–Németh Mihály (nehézsúly,
címmérkızés az UBO interkontinentális övéért), Mark Heffnon (ír)–Molnár Attila
(váltósúly), Ivan Ivanov (szerb)–Matolcsi József (középsúly), Petrovics János–Szili
István (középsúly).
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