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<<OLTENIA POWER FIGHT – KICKBOXING>>

17 OCTOMBRIE 2015  

Luptam pentru Oltenia!  Luptam pentru Oltenia!  
Luptam pentru Edi!

CLUBUL SPORTIV 
POWER GYM CRAIOVA 



Despre traditia organizarii unei Gale 
de <<Arte Martiale>> in Craiova 

• Artele martiale ofera posibilitatea sportivilor din diverse stiluri

martiale (karate, kick boxing, jiu-jitsu, etc.) de a se intalni si

confrunta in spectacole care au castigat o popularitate uriasa in

intreaga lume.

• Craiova organizeaza editia a VII-a a Galei de <<Arte Martiale>>

la initiativa sportivului de performanta Ionut Puca.

• In majoritatea galelor organizate in parteneriat cu Primaria

Municipiului Craiova s-a pus accentul pe promovarea sportivilor

locali. Astfel la Gala din 17 octombrie 2015 jumatate dintre
sportivii participanti vor fi din Oltenia.



Promotori Galei
editia a VII-a Craiova 2015 

• Evenimentul este organizat de Ionut Puca & CS Power 

Gym Craiova

• Power Gym Craiova isi asuma rolul de organizator local,

asigurand cu ajutorul dvs. logistica pentru desfasurareaasigurand cu ajutorul dvs. logistica pentru desfasurarea

intregului eveniment (locatia evenimentui, cazare&masa

sportivi, promovare, organizare sala cu lumini, sunet, ring,

productie imagine si difuzarea in media: TV direct si/sau

in reluare, internet)

• Si la aceasta gala ne mandrim cu partenerul nostru

<<Sport.ro>>.



CLUBUL SPORTIV POWER GYM CRAIOVA in parteneriat cu

FUNDATIA ANYA organizeaza campania umanitara

<<Sa-l ajutam pe Edi sa mearga!!!>> 

Luptam pentru Oltenia!
Luptam pentru Edi!



DESPRE EDUARD SUDITU 

<<Extrem de isteţ, cu o memorie fantastică, la cei patru
ani, Eduard Suditu visează la ziua în care va merge la
grădiniţă. Nu îşi doreşte jucării ca orice copil de vârsta lui,
vrea doar să meargă în picioare şi nu în genunchi ca până
acum. Aşteaptă cu nerăbdare ziua în care va putea purta
şi el pantofi sau adidaşi. A trecut deja de o intervenţie
chirurgicală vitală, cea pe care mulţi medici au privit-ochirurgicală vitală, cea pe care mulţi medici au privit-o
extrem de riscantă, cea de cavernom de venă portă,
varice esofagiene, urmează acum rezolvarea
malformaţiei grave de la picioare: artrogripoză genum
recurvatum bilateral, picior varus equin bilateral, luxaţie
şold bilateral.>> il descria in data de 19 august 2015 Ana
Danescu – redactor GAZETA de SUD



"Ajută pe oricine, dă-i oricui vine să ceară de la tine, 

chiar dacă nu-l poţi ajuta decât cu puţin!“

<<Prin intermediul Fundatiei Anya de care ma ocup, micutul Edi a primit

inainte de Sfintele Sarbatori Pascale un aparat de uz casnic de care mama 

lui avea nevoie. Atunci l-am intalnit pe micutul Eduard – la inceput timid, 

apoi din ce in ce mai vesel, „zburda” prin pat mergand cu genunchii drept 

laba picioruselor cu dexteritatea unui copil normal! Lacrimile si cuvintele laba picioruselor cu dexteritatea unui copil normal! Lacrimile si cuvintele 

au fost de prisos! >>

Claudia Gradinaru

Presedinte Fundatia ANYA 



DEMERSURI FUNDATIA ANYA  PENTRU VINDECAREA LUI EDI 

*Am sprijinit deplasarea in Bucuresti a micutului alaturi de parintii
sai pentru a participa la o evaluare gratuita realizata de catre Prof.
DR. AYDIN YUCETURK, Specialist in ortopedie pediatrica si
traumatologie

*Alaturi de Fundatia Gazeta de Sud actele au fost trimise spre
analiza si la Centrul Medical Anadolu din Istanbul, Turciaanaliza si la Centrul Medical Anadolu din Istanbul, Turcia

MEDIATIZARE

http://www.gds.ro/Local/2015-08-19/eduard-suditu-nevoie-de-
sprijin-un-baietel-viseaza-la-ziua-care-va-putea-sa-mearga/

http://www.kanald.ro/un-baietel-din-craiova-are-nevoie-de-
ajutorul-nostru-la-4-ani--edi-nu-se-poate-deplasa-decat-de-a-
busilea



Sportivii olteni

Ionut Catalin Oprea Diana Belbita

Florin Lupu Florin Boboc



INFORMATII GALA

• Data: 17 Octombrie 2012

• Locatie: Sala Polivalenta din Craiova

• Necesar logistic:

• Spatiul de desfasurare (Sala Polivalenta)- parteneriat

• Productie –lumini,sunet,leduri 2000 euro=8.000 lei

• Ring

• Suprafata VIP – scaune(300), mese (20), cathering

• Cazare staff & sportivi – 20 camere x 2 zile ( 90 lei / zi – 3600 lei)

• Masa sportivi & antrenori – 40 persoane x 3 mese (20 lei / masa –• Masa sportivi & antrenori – 40 persoane x 3 mese (20 lei / masa –

2400 lei)

• Cupe – 20 x 40 lei – 800 lei

• Indemnizatii sportivi – 200 eurox5,50x5 / sportiv x 20(10 meciuri) –

euro – 3000 euro lei

• Publicitate (panouri stradale, afise, etc.) – 1000 euro

• Prezentatoare runda-200 euro

• Arbitri & prezentator – 300 euro

• Salvare & medic specialist 



Proiectul nostru este deschis parteneriatelor cu toate salile

de arte martiale din Craiova, Clubului Sportiv Municipal, CS

Universitatea Craiova, Directiei de Tineret si Sport, institutiilor

de cultura doljene, mediului de afaceri doljean.

Va rugam sa sprijiniti logistic si financiar organizarea acestei

Gale sportive pentru promovarea sportivilor locali, a

Municipiului Craiova, a talentelor artistice autohtone si, mai

ales, pentru strangerea de fonduri campaniei umanitare <<Sa-l

CLUBUL SPORTIV POWER GYM CRAIOVA si FUNDATIA ANYA va 

multumesc pentru parcurgerea acestui material!

Asteptam decizia dvs. de a deveni partenerul nostru

in organizarea acestui eveniment!

ales, pentru strangerea de fonduri campaniei umanitare <<Sa-l

ajutam pe Edi sa mearga!>>
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