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Galavečer fighterskej šou v LIPTOV Aréne predstaví slovenskú bojovnícku špičku 

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ (23. november 2016) – Jedno z najväčších fighterských 

podujatí na Slovensku Diamond Fight Night v LIPTOV Aréne pri Tatralandii ponúkne 

v sobotu 26. novembra o 18. hodine zaujímavé štartovacie derby zápasy, ale aj 

medzinárodný duel a bohatý show program. 13 duelov v olympijskom boxe, MMA, K1, 

a Muai Thay predstaví najlepších boxerov vo svojich váhach. Boxérske rukavice si opäť 

nasadia aj odvážne ženy.  

„Toto podujatie nie je len športovou, ale aj spoločenskou a kultúrnou akciou s rôznymi 

interpretmi, kde si každý nájde to svoje. Fighterská šou v samotnom ringu je výnimočná tým, 

že zanecháva v ľuďoch emócie na dlhú dobu. Športové obsadenie Diamond Fight Night 

predstaví slovenskú špičku našich najlepších boxerov, ktorí na súboj vyzvali oponentov 

z Rakúska, Poľska, Česka, Maďarska, Gruzínska, či Talianska. Stále viac dievčat cvičí 

a venuje sa boxu, takže spestrením bude aj ženský zápas medzi Andreou Tóthovou zo Žiliny 

a Dominikou Bakšiovou z Košíc. Najatraktívnejšími stretnutiami počas noci bojovníkov budú  

výzvy Vladimír Konský vs. Giorgi Bazanov, Pavol Garaj vs. Andrej Šimkulič, či Martin Pacas 

vs. Luca Panto“, uviedol Róbert Kajánek z klubu Diamond Gym Žilina. 

Kto zdvihne nad hlavu víťazný opasok určí rozhodujúci zápas K1 o medzinárodného majstra 

SR WKU medzi Dávidom Šubjakom a Rakúšanom Marcusom Ehrenhoferom.  

Diváci 3. ročníka Diamond Fight Night sa môžu tešiť na podujatie zaujímavých súbojov, ale 

aj pôsobivú svetelnú a zvukovú šou, ring girls, tanečné, bubnové a hudobné vystúpenia 

v podaní spevákov Mamby a rapera Ramona. Bližšie k podujatiu TU. 

__________________________________________________________________________________ 
Spoločnosť Tatry mountain resorts, a.s. (TMR) je top subjektom v oblasti cestovného ruchu v Strednej a Východnej Európe, ktorý vlastní 
a prevádzkuje atraktívne horské strediská, zábavné parky, reštauračné zariadenia, športové služby, obchody a hotely. V Nízkych Tatrách 

TMR vlastní a prevádzkuje stredisko Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel Grand Jasná, Boutique Hotel Tri studničky, Chalets Jasná De 

Luxe, Hotel Srdiečko a Hotel Rotunda. TMR je zároveň vlastníkom Aquaparku Tatralandia. Ide o najväčší slovenský aquapark s celoročnou 
prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj Tropical Paradise – špeciálnu tropickú halu s morskou vodou ako aj zábavu vo Fun Parku 

a ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia. Vo Vysokých Tatrách TMR vlastní a prevádzkuje  stredisko 

Vysoké Tatry s horskými lokalitami Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a lokalitu Štrbské Pleso, ktoré TMR spoluprevádzkuje. Vo 
Vysokých Tatrách TMR tiež vlastní hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec, Hotel FIS Štrbské Pleso 

a Horský hotel Hrebienok. TMR tiež nepriamo vlastní 9,5% v spoločnosti Melida, a.s., ktorá si prenajíma a prevádzkuje stredisko Špindlerův 

Mlýn v Českej republike. V Poľsku TMR vlastní 97% podiel v horskom stredisku Szczyrkowski Ośrodek Narciarski S.A. (SON) a 75% 
podiel v spoločnosti, ktorá vlastní a prevádzkuje Sliezsky zábavný park (Śląskie Wesołe Miasteczko) a 7,3% podiel v zábavno-edukačnom 

projekte prostredníctvom poľskej spoločnosti Korona Ziemi Sp. z.o.o. TMR tiež vlastní a prenajíma tretím stranám hotely Slovakia, 

Kosodrevina, Liptov, Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Do konca roka 2015 sa preinvestovalo do rozvoja a modernizácie stredísk TMR 
takmer 206 mil. EUR. Akcie TMR sú obchodované na troch európskych burzách v Bratislave, Prahe a vo Varšave. 

 

 

http://www.liptovarena.sk/novinky/diamonds-fight-night-iii/

