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Szombaton délután négytõl egy 
szó szerint ütõs – éjszakába 
nyúló – délután vette kezdetét 
Érden, a Kõrösi Csoma Sándor 
Általános Iskola sportcsarnoká-
ban. Az Ironbox Promotion által 
rendezett gálán amatõr és profi 
bokszolók léptek ringbe. Az est 
fõ mérkõzését hatodik világbaj-
noki címéért az érdi Belinszky 
„Baby” Krisztina vívta.

A rendezvény fõvédnökei 
T. Mészáros András polgármes-
ter és Maitz Ferenc, a Kõrösi 
Csoma Sándor Általános Iskola 
igazgatója voltak. A gálán tiszte-
letét tette többek közt Csötönyi 
Sándor a Magyar Ökölvívó 
Szakszövetség elnöke és Kovács 
László szövetségi kapitány is. 
A bírókat a WASO-Hungary 
bizottsága delegálta.

A bokszgála nyitányaként 
a hasonló rendezvényeken 
megszokott harsány hangú 
mûsorvezetõ, a ringspeaker 
köszöntötte a szurkolókat és a 
versenyzõket, majd ismertet-
te az amatõr és a profi boksz 
közötti különbséget. Ezt 
követõen T. Mészáros András 
polgármester kívánt sportszerû 
küzdelmet, majd elmondta: a 

város a sport és az egészsé-
ges életmód elkötelezettje, így 
nagy öröm számára az Elsõ Érdi 
Bokszgála. A nyitó beszédet az 
Érdi Tornaegylet sportakrobati-
ka és harcmûvészeti szakosztá-
lyának bemutatói követték.

A gála elsõ részében amatõr 
ökölvívók mérkõztek. Serdülõ, 
junior, nõi, illetve felnõtt kor-
osztályú bokszolók (30 kg-tól 
egészen 80 kg-ig) szálltak ring-
be. Az ökölvívók között volt az 
érdi Zsiga Melinda és Horváth 
Alexandra is. A mérkõzések 
csak bemutató jelleggel zajlot-
tak, így nem hirdettek ered-
ményt. A meccsek szünetei-
ben a Ritmodance, Südi Iringó 
Tánccsoportja, illetve a Salsa 
Diabolica, az ország legnagyobb 
salsa tánccsoportja szórakoztat-
ta a közönséget.

Az amatõrök után a profik vet-
ték át a ringet. A szervezõknek 
köszönhetõen két mérkõzést a 
HAMAF versenyzõi is vívtak. Az 
All-Style Pro Amatõr Országos 
Bajnoki címekért két amazon 
és két gyermek korosztályú har-
cos mérkõzött. A versenyzõk 
– fiatal koruk ellenére – már 
komoly magyar, illetve nem-
zetközi eredményekkel rendel-
keznek.

Az est fõmérkõzésével együtt 
nyolc profi ökölvívópáros lépett 
szorítóba. A boksz világá-
ban Tornádóként ismert Kótai 
Mihály az utolsó pillanatban 
indoklás nélkül lemondta a 
mérkõzést, de díszvendégként 
részt vett a rendezvényen.

A profik között is izgalmas 
mérkõzések zajlottak. A nézõk 
több technikai K.O.-val véget 
érõ mérkõzést is láthattak. 

Érdi Harcosok Éjszakája a Kõrösiben

A kis Baby ismét nagy volt!
Az  elmúlt  hét  végén  rendezték  meg  az  Elsõ  Érdi  Bokszgálát.  Belinszky  „Baby” 
Krisztina hatodik világbajnoki címét szerezte meg.

A legrövidebb meccs három 
percig sem tartott, ugyanis Vetõ 
Gábor (könnyûsúly) az elsõ 
menetben háromszor is padlóra 
küldte olasz ellenfelét, aki végül 
feladta a küzdelmet.

Az est fõmérkõzését Belinszky 
„Baby” Krisztina és az amerikai 
Sarah „Thrilla from Manila” 
Goodson vívta. A meccs a WIBF 
(Women’s International Boxing 
Federation) minisúlyú (102 
font) övéért zajlott, de emel-
lett a találkozóval Belinszkynek 
GBU (Global Boxing Union) 
címét is meg kellett védenie.

Goodson sokat szabálytalan-
kodott, és – bár néha betalált 
az érdi bokszolónak – fõként 
pontatlan ütései voltak. „Baby” 
sikeresen vette az akadályokat, 
végül egyhangú pontozással 
nyert. Az ökölvívó így – három 
súlycsoportban – hatodik világ-
bajnoki címét szerezte meg. 
A mérkõzés után T. Mészáros 
András jelképes ajándékot nyúj-
tott át Krisztinának, aki köszö-
netet mondott a közönségnek, 
a szervezõknek és edzõjének, 
Kiss „Toto” Zoltánnak.

 Kovács Renáta

Az est központi programja: a címmérkõzés

Belinszky „Baby” Krisztina hatszoros világbajnok sportszövetségi vezetõkkel
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Eredmények
A HAMAF All-Style pro Thai-Kickbox 
országos bajnoki cím győztesei:
57 kg Technikai K.O.-val: Kiss Varga Bettina 
(TMT Kickboxing Team Pécs)
28 kg Egyhangú pontozással: Cebei Bálint 
(TMT Kickboxing Team Pécs)

A profi mérkőzések győztesei:
Cirkálósúly - Technikai K.O.-val 
 Kiss „Fefe” Ferenc (Ironbox)
Kisváltósúly - Egyhangú pontozással: 
 Gál Imre

Váltósúly - Egyhangú pontozással: 
 Florion Cardos
Félnehézsúly - Technikai K.O.-val: 
 Urák Balázs
Középsúly - Egyhangú pontozással:   
 Sümeges Krisztián
Könnyűsúly - Technikai K.O.-val: 
 Vető Gábor
Váltósúly - Egyhangú pontozással: 
 Balogh László

Az est főmérkőzésének győztese:
Minimumsúly - Egyhangú pontozással: 
 Belinszky „Baby” Krisztina


