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Power Gym Craiova este primul și 

singurul club de performanță din Craiova 

și în același timp unul dintre cele mai 

renumite cluburi din țară, reprezentându-

și cu mândrie culorile, orașul și țara în 

competițiile interne și internaţionale. 

Prima piesă din temelia clubului a 

fost pusă în 2006, când Ionuț Pucă a 

dorit să înființeze un club care să se 

impună în toate competițiile la care 

participă, cu luptători formați în propria 

pepinieră. Clubul a fost fondat printr-o 

fuziune cu fostul club de lupte Satori (care în japoneză înseamnă cale spre 

iluminare). De aici a început totul. 

În numai un an clubul și-a format o grupă bine închegată de sportivi talentați și 

un lot premiat la multe competiții. 

Fondatorul clubului, Ionuț Pucă, este fost practicant de karate, multiplu Campion 

National (1991,1992 și 1993) și medaliat cu Bronz la Campionatul European din 

1993, arbitru Naţional K-1 rules și vicepreședinte în cadrul Federației Române de 

Unifight. 

Campionatul Național K-1 Rules 
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Spotivii de la Power Gym s-au comportat bine la Campionatul Naţional unde au 

obţinut 4 medalii de aur, prin: 

Enzo Minca – Copii – 45 kg 
Petrisor Patra – Juniori – 55 kg 
Cătălin Oprea – Juniori – 80 kg 
Cristian Tănase – Seniori – 85 kg , 
 
5 medalii de argint:  

 
Baluta Bogdan – juniori – 8o kg 
Nica Gabriel – juniori – 55 kg 
Iliescu Alex – juniori – 70 kg 
Lupu Alexandru – seniori – 80 kg 
Dumitru Alin – juniori – 70 kg 
 
şi 1 medalie de bronz :  
 
Plavache Cătălin – seniori – 70 kg 
 
Evenimentul a fost organizat de Ionuţ Pucă şi Alex Betiu, cu susţinerea              

dl. Cosmin Jieanu – Swat Force Romania. 

Turneul Intrenaţional BPN ediţia a VIII-a Serbia 

 

Duminică 4 decembrie 2011 în localiatea Novi Sad a avut loc a 8-a ediţie a 

promoţiei BPN la care au participat un număr de 5 ţări printre care şi România 

reprezentată de POWER GYM Craiova la secţiunea juniori cu un lot compus din 

Patra Petrisor, 13 ani, Oprea Cătălin, 14 ani şi Nica Gabriel, 16 ani. Din echipă a mai 
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făcut parte Ionuţ Pucă – Antrenor şi arbitru şi Bunea Izidor luptător profesionist în 

cadrul promoţiei RFC. 

Meciurile au fost extrem de disputate, Pedro luptând în deschiderea 

evenimentului. A reuşit, aşa cum ne-a obişnuit un KO de senzaţie obţinând medalia 

de aur. 

În meciul cu numărul doi Gabi Nica a continuat ce a început Pedro şi a 

administrat un KO cu o lovitură de genunchi spectaculoasă astfel că şi el este 

medaliat cu aur. 

În meciul cu numarul 12 Cătălin Oprea şi-a facut treaba, reuşind să puncteze, 

conducând în prima repriză; făcând egal în repriza a doua şi câştigând şi a treia 

repriză. Ar fi fost de aşteptat să fie declarat învingător însă arbirtii au decis victoria 

pentru oponentul lui. 

Astfel Cătălin a obţinut medalia de argint. 

BPN 8 a cuprins un număr de 8 meciuri de k-1, 8 de muay-thai, 8 de mma, toate 

la categoria amatori. Iar în finală la secţiunea profesionişti a avut loc un meci de 

mma între Davor Vidovic - Ronin Gym şi Ivan Seric - Beograd. Vidovic a învins în 

mai puţin de 1 minut prin KO şi într-o atmosferă foarte frumoasă şi-a invitat 

logodnica în ring şi a cerut-o de soţie, răspunsul fiind da. 

În celălalt meci de k-1 s-au întâlnit Rados Darmanovic - Ronin Gym, clubul 

gazdă şi Omar Baqi - cel mai bun luptător din estul Olandei. Meciul a fost arbitrat de 

Ionuţ Pucă iar decizia arbitriilor a fost de egalitate. 

Gala K-1 de excepție în Craiova organizată de 

Kickboxing Power Gym Craiova – Ionuț Pucă la 

care au participat un număr record de spectatori. 

    

Peste 15 mii de fani au fost prezenţi la gala Local Kombat de la Craiova! 
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Competiția de Kickboxing Sibiu 

 

Duminică 09.12.2012 a avut loc în frumosul oraş Sibiu, o competiţie de 

Kickboxing la care a participat şi Clubul Sportiv POWER GYM din Craiova. 

Lotul clubului a fost compus din Ionuţ Pucă - antrenor, Alexandru Bibire -

preparator, Cătălin Oprea - căpitan de echipă şi urmatorii sportivi: Patra  Petrisor, 

Coşeran Cornel (debutant), Alin Dumitru şi Răzvan Tudora (debutant). 

Aşa cum era de aşteptat, Petrisor Patra a revenit în ring la cei numai 14 ani ai 

săi cu două victorii prin KO. În primul meci Pedro (aşa cum îl alintăm noi ) a distribuit 

un KO scurt unui adversar care încă din prima secundă a picat dintr-o lovitură la cap 

cu piciorul. Adversarul lui a fost numărat şi şi-a continuat meciul însă Pedro a pus o 

presiune constantă pe el până când acesta nu a mai putut continua. 

În cel de-al doilea meci Pedro a avut parte de un sportiv mai experimentat din 

Sibiu şi la indicaţiile antrenorului acesta a executat impecabil o lovitură frontală de 

picior care l-a făcut knockdown pe adversar. 

Pedro a continuat şi după cu o lovitură de braţ pe plexul solar, iar adversarul a 

cedat nemaiputând continua meciul. Victorie prin KO. 

În cel de-al doilea meci Coşeran Cornel, debutant, a făcut un meci tacticizat, a 

respectat indicaţiile de la colţ şi chiar dacă a avut parte de un adversar mai mare ca 

experientă şi vârstă a reuşit să câştige meciul la puncte. 
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Răzvan Tudora este sportivul care a desfăşurat al treilea meci al competiţiei şi a 

demonstrat că işi merită încrederea pe care o avem în el. Meciul lui s-a încheiat cu 

un KO spectaculos după ce în prima repriză pentru adversarul său nu mai exista 

spaţiu pe ring, fiind presat permanent de Răzvan care i-a distribuit continuu lovituri 

de brate şi picioare. 

Ultimul meci al echipei a fost prestat de Alin Dumitru care revine la al doilea său 

meci după exact un an şi care de data aceasta îşi face bine meseria câştigând la 

puncte un meci care se anunţa greu din cauza diferenţei de vârstă. 

Competiţia sportivă de la Orşova 

 

Sâmbătă la Orşova, într-o competiţie pentru sportivii de până în 14 ani, 

craiovenii au reuşit să-şi adjudece 9 din cele 11 meciuri pe care le-au desfăşurat. 

Celelalte două meciuri pierdute au fost pe fondul dorinţei de evoluţie a unor 

sportivi care au avut de disputat partide cu adversari mai mari ca vârstă cu 2 ani, în 

ciuda acestei diferenţe Alex Ghita, o speranţă a Craiovei la categoria juniori a luptat 

de la egal la egal cu un adversar care părea incredibil pentru el. Diferenţa a făcut-o 

doar alonja mai mare a adversarului. Permanenta presiune a lui Alex i-a creat 

probleme serioase unui campion de karate. 
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Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Ghian Strinu care a evoluat incredibil pe fondul 

încrederii pe care i-au acordat-o antrenorii. 

S-au evidenţiat la această competiţie Edy Toma, cel mai disciplinat sportiv, Ianis 

Stângă, fiul lui Ovidiu Stângă şi nepotul lui Andrei Tufa sportiv cu o mare capacitate, 

Razvan Damian, Robert Dragomir, un sportiv deosebit cu o posibilitate de 

comunicare incredibilă in ciuda vârstei . 

Clubul profesionist de K-1 din Craiova, Power Gym Craiova, a ajuns la 

performanţa uimitoare de a aduce Craiovei nu mai puţin de 21 DE MEDALII DE 

AUR doar în luna iunie a acestui an. Nouă dintre acestea au fost câştigate 

sâmbătă, la competiţia desfăşurată la Orşova, trei de la Timişoara şi opt de la 

Uricani. 

Noaptea Catanelor Negre  (Bistriţa – Năsăud) 

 

 Sâmbătă, 5 octombrie 2013 Bistriţa-Năsăud a găzduit a doua gală 
profesionistă de kickboxing unde sportivul Craiovean Cătălin Oprea (16 ani, 1 meci 
la pro câştigat), l-a întâlnit în cel de-al doilea meci al serii pe sportivul Timişorean 
Brancu Ilie (22 ani, 8 meciuri, 5 câştigate, 3 pierdute, 3 KO). Categoria la care s-a 
disputat meciul a fost de -85 kg. 

Cătălin a întâlnit la Năsăud un adversar mult mai mare ca vârstă,forţă şi alonjă 
care, culmea a făcut un meci defensiv bazându-se numai pe contre, astfel Cătălin a 
dat dovadă că poate lupta la cei 16 ani cu adversari mult mai puternici, le poate face 
faţă bine şi chiar ii poate pune în dificultate, aşa cum a fost şi acest meci. 
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Judgement Day – 17 noiembrie 2013 (Bucureşti) 

 

 Power Gym Craiova a obţinut rezultate foarte bune la competiţia internaţională 
desfăşurată la Bucureşti pe 17 noiembrie. Sute de sportivi au participat la 
Judgement Day. 

Combat Liga Herculane – 1 decembrie 2013 
(Herculane) 

 

 Răzvan Tudora a câştigat meciul pe care l-a susţinut la Herculane. Edy Toma 
a câştigat, iar Enzo Minca a pierdut. 
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Craiova se mândreşte cu un nou vicecampion 

european ! 

 

CĂTĂLIN OPREA ESTE VICECAMPION EUROPEAN DE MUAY THAI ! 

La primul Campionat European de Muay-Thai organizat în Ucraina la Kharcov, 

acesta a câştigat medalia de argint, pierzând nedrept finala competiţiei! 

Echipa noastră a luptat având la colţ un steag al României pe care era scris U 

Craiova ! 

La această gală au participat un număr de 13 ţări dominante, fiind cele din fostul 

bloc sovietic: Rusia, Ucraina, Bielorusia, Moldova, Azerbaijan, Bulgaria, Cipru, 

Israel, Franţa, Grecia şi nu în cele din urmă, România. 

Delegaţia română, sub egida Federaţiei Române de Freefight Kickboxing a fost 

compusă din 7 sportivi și 6 reprentanţi oficiali şi antrenori. 

Reprezentantul Clubului Sportiv Power Gym Craiova a fost însoţit de antrenorul 

său, Ionuţ Pucă. 

Pe parcursul celor cinci zile de desfăşurare a Campionatului European, sportivii 

noştri au avut parte de surprize neplăcute, aşa cum este şi cazul lui Cătălin Oprea, 

care a disputat finala la 86 de kg în fața unui adversar cu mult mai greu decât el. 

Cătălin a avut la cântarul oficial 83 kg, iar adversarul său 91 kg. 



CS POWER GYM CRAIOVA 

STR. ALEEA TOAMNEI Nr.15, CRAIOVA, DOLJ, CIF 27045063 
Cont:  BCR-RO97RNCB0778116558690001 

Tel. 0769298872  Mail: Officepgc@yahoo.com 

Cu toate acestea, Cătălin a luptat cu mult curaj şi numai arbitrajul defectuos (a 

fost numărat din senin în prima repriză, iar în cea de-a doua, după ce Cătălin a 

alunecat şi a căzut, adversarul l-a lovit la sol fără a fi depunctat) în favoarea 

sportivului din Ucraina i-a dat câştig de cauză acestuia. 

Astfel, Cătălin Oprea devine primul Vicecampion European de Muay-Thai la 

juniori, titlu unic ca performanţă în istoria oraşului nostru ! 

În total, delegaţia română s-a întors cu nouă medalii, dintre care şapte de bronz şi 

două de argint! 

 

 

 

 


