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COMUNICAT DE PRESĂ

Reşiţa, 13 martie 2014 

Municipiul Reşiţa va găzdui, în data de 12 aprilie 2014, primul eveniment 

World Grand Prix al circuitului Superkombat din sezonul 2014. 

Evenimentul va fi transmis, în direct, la nivel internaţional, de Eurosport dar şi 

de alte televiziuni regionale, în aproximativ 90 de ţări de pe 4 continente. Dintre 

românii care vor lupta la Reşiţa au confirmat participarea Cătălin Moroşanu şi Raul 

Cătinaş.

În plus, pe lângă promovarea acestui gen de sport, acţiunea va avea şi un scop 

caritabil, o parte din încasările, rezultate în urma vânzării biletelor, vor fi destinate

Centrului Olimpic de Box şi pentru susţinerea unor cazuri sociale deosebite de pe 

plan local.

Cu această ocazie, Primăria Municipiului Reşiţa lansează invitaţia persoanelor 

fizice şi juridice, dispuse să sponsorizeze această competiţie sportivă, să se adreseze 

Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Informare Cetăţeni, corp I, Piaţa 1 

Decembrie 1918, nr. 1A, parter şi la Direcţia Buget, Finanţe-Contablitate, la numărul 

de telefon 0255 216 132.

Sponsorii vor beneficia de promovare pe întreaga durată a galei Superkombat, 

prin amplasarea de bannere în poziţii premium şi standard.
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