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Już jutro (6.12) hala Milenium zapełni się fanami mieszanych sztuk walk. Po raz pierwszy w
naszym mieście odbędzie się gala MMA Wirtuoz Challenge IV Rawa Mazowiecka Fight
Night. Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie.
Galę MMA Wirtuoz Challenge IV Rawa Mazowiecka Fight Night zaplanowano na 1500 widzów i
najprawdopodobniej sportowe wydarzenie odbędzie się przy komplecie publiczności. Impreza
podzielona jest na kartę wstępną (7 walk) oraz kartę główną (8 walk). Pojedynki w karcie wstępnej
(harmonogram w ramce poniżej) rozpoczną się o godzinie 18.00. Walki z karty głównej wystartują
około godziny 20.00.
Pierwszy w karcie główniej zaprezentują się panie Katarzyna Sadurą i Vladą Yavorskaya. Obie panie
mają podobne doświadczenie ringowe. Katarzyna na swoim koncie ma między innymi występ
podczas Ladies Fight Night. Z kolei Vlada ma za sobą występy w M-1 Challenge czy XF.
Kolejni w oktagonie zmierzą się Aleksander Kalicki oraz Mateusz Rajewski. Walka między tymi
zawodnikami odbędzie się w formule K-1 w limicie wagowym do 67 kilogramów.
Następny pojedynek w formule K-1, tym razem w limicie wagowym do 70 kg, odbędzie się między

Patrykiem Radoniem i Artem Voskoboynikov.
W kolejnym pojedynku w formule MMA Przemysław Matuszewski - trener i zawodnik Akademii
Gorila Skierniewice, zmierzy się z pochodzącym z Ukrainy Maksymem Pokropyvnym.
Następnie w zawodowej walce MMA (do 77 kg) zmierzą się Piotr Drozdowski oraz Bartosz Kotlarski.
obejrzą finalistów wybranych we wcześniejszych półfinałach grapplingu.
W przedostatniej walce wieczoru do oktagonu wejdzie reprezentant Octopus Wolbórz/Łódź Marcin
Krakowiak. Jego rywalem będzie Ruslan Heleshko z klubu SK „One Punch”
Wisienką na torcie rawskiej gali będzie walka między rawianinem Adrianem Bartosińskim, który do
tej pory nie odniósł żadnej porażki w walkach zawodowych. Rywalem niepokonanego rawianina
będzie bardzo doświadczony Ukrainiec Konstantin Linnik z klubu Oplot Charków.

KONKURS
Dla dwóch pierwszych osób, które zadzwonią do naszej redakcji (46 814 55 12) w czwartek
(5.12) o godz. 14.00 i poprawnie odpowiedzą na konkursowe pytanie mamy podwójne bilety
na MMA Wirtuoz Challenge IV Rawa Mazowiecka Fight Night.
PYTANIE: Z kim zmierzy się Adrian Bartosiński podczas MMA Wirtuoz Challenge IV
Rawa Mazowiecka Fight Night? (należy podać imię i nazwisko zawodnika)
* regulamin konkursu dostępny w redakcji „Głosu Rawy”
Laureatami konkursu zostali pani Martyna Kubasik oraz pan Piotr Zimecki. Gratulujemy !

Harmonogram walk karty wstępnej
walka 1. - Amatorskie MMA (limit wagowy 73 kg): Jakub Klasztorny (Rawski Klub Karate Kyokushin)
vs Damian Wąsowski (Boxing Końskie)
walka 2. – półfinał grapplingu 1
walka 3. – półfinał grapplingu 2
walka 4. - zawodowe K-1 (do 60 kg): Damian Roll – Jakub Żuczkowski
walka 5. – amatorskie K-1 (do 60 kg): Adrian Dziubałtowski – Sebastian Modrzejewski
walka 6. – amatorskie k-1 (do 71 kg): Klaudiusz Goss – Piotr Zych
walka 7. – amatorskie k-1 (do 71 kg): Tomasz Lasota – Szymon Leszczyński
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