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Team Leijonakasinon UFC-vahvistus Niinimäki odottaa kiihkeästi
brasialaisvastusta
Team Leijonakasinon jäsen Tom Niinimäki on allekirjoittanut UFC-sopimuksen ja kohtaa The Ultimate Fighter -tapahtuman finaalissa
väkivahvan brasialaisnimen. Niinimäki odottaa matsia innolla.

Team Leijonakasinon vapaaottelija Tom Niinimäki, ”Stoneface”, on allekirjoittanut UFC-sopimuksen. Höyhensarjassa taisteleva Stoneface on
vapaaottelu-urallaan selviytynyt voittajaksi jo 20 ottelussa, voittaen viimeiset 11 kertaa ja häviten urallaan vain viisi kertaa.

The Ultimate Fighter - finaalitapahtumassa 30.11.2013 Las Vegasissa Niinimäki kohtaa brasialaisen 29-vuotiaan Rani Yahyan, jolla on takanaan jo neljä
voitettua UFC-ottelua. Kaikkiaan Yahyan on otellut viidesti. Tom Niinimäki odottaa ottelua innokkaasti.

-      Seuraava matsi on UFC:ssä maailmanluokan ottelijaa vastaan. 15 vuotta kestäneen kamppailu-urani kohtalo on tuonut minut tähän pisteeseen. Aion
nauttia ja ottaa siitä kaiken irti! Mitä muuta sitä enää voisi toivoa, paitsi tietysti menestystä, Niinimäki sanoo. 
 
Suosio hurjassa kasvussa
Vapaaottelun suosio on kasvanut huimasti 2000-luvulla. UFC:n työn ansiosta laji myy loppuun isoja areenoita ympäri maailman. Uusi UFC-vahvistus
Suomesta nostaa lajin näkyvyyttä ja suosiota entuudestaan.

-      Nyt se iso portti vihdoinkin aukesi, Team Leijonakasinon MMA-tiimin manageri Olli Hartikainen iloitsee. - Tom Niinimäki teki vihdoinkin se, mitä me
kaikki olemme odottaneet jo pitkään. Niinimäen näytöt ovat todella vakuuttavat. 11 ottelun voittoputki on erittäin vakuuttava, ja voittoja on todella kovista
nimistä. Uskon, että Tompalla on erittäin valoisa tulevaisuus uuden työnantajan riveissä. Tulevilla vastustajilla tulee olemaan kädet täynnä suomalaisen
kanssa, jonka peli on älykästä, taitavaa, monipuolista ja virheetöntä, Hartikainen ennustaa. 
 
Rahoitus mahdollistaa menestystä
Leijonakasinon ja Team MMA Finlandin yhteistyönä urheilijat saavat Leijonakasinolta rahoitusta sekä varusteita menestyäkseen ja yltääkseen maailman
huipulle. Team Leijonakasinon vapaaottelijatiimin kuuluvat Tom Niinimäen lisäksi Anton Kuivanen, Kai Puolakka, Juho Valamaa ja Timo Hirvikangas.

-      Ammattimainen valmistautuminen Suomessa on aikaisemmin ollut vaikeaa, joten on todella tärkeää, että urheilijan taakse on saatu Leijonakasinon
kaltainen yhteistyökumppani. Tällä on ollut iso merkitys Niinimäelle ja koko Team Leijonakasinolle, jonka riveihin on saatu hurja joukko kotimaisia
kärkinimiä, Hartikainen taustoittaa.

-      Team Leijonakasino on toiminut huomattavana tukijana, ja tästä on ollut suuri apu matseihin valmistautumisessa, Niinimäki itse arvioi.
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Team Leijonakasino on perustettu tukemaan suomalaishuippu-urheilijoita ja mahdollistamaan heidän matkansa maailman kärkeen. Leijonakasino on
suomalaisomisteisen Plus One Dreams -konsernin pelipalvelusivusto. www.leijonakasino.com


