
                                               

 

 

Comisia Centrală de Competitii, Legitimări, Transferări,Clasificări Sportive 

 

RAPORT  DE ACTIVITATE 2018   

 

        Comisia Centrală de Competitii, Legitimări, Transferări si Clasificări  Spoertive in 

anul 2018  a avut următoarea componentă : 

• DIMA CONSTANTIN  - PRESEDINTE 

• FLOREA GHEORGHE – VICEPRESEDINTE 

• GHERMAN CRISAN – SECRETAR 

• PENCIU CONSTANTIN – MEMBRU 

• EPURAS CATALIN – MEMBRU 

• GRIRORE GHEORGHE – MEMBRU 

• CRISTOIU COZMIN ADRIAN  - MEMBRU          

       Aceasta comisie împreună cu antrenorii federali, si Colegiulul Antrenorilor a intocmit 

calendarul competitional intern si  urmatoarele regulamente: 

           -regulament campionatului national individual la nivel de seniori, juniori, cadeti, 

juniori 3 si juniori 4, 

            -regulament pentru Cupa Nascut Pentru Lupte la nivel de juniori mici, 

           -regulamentul campionatului national pe echipe superliga de seniori, liga de juniori, 

liga de cadeti (masculin si feminin), atât la greco-romane cât si la lupte libere. 

           -regulamentul campionatului national de lupte pe plaja. 

      Comisia Centrală de Competitii a urmărit îndeaproape desfăsurarea competitiilor si a 

centralizat rezultatele la toate grupele de vârstă întocmind clasamentele la zi. 

Aceste clasamente au fost afisate in termeni utili pe site-ul Federatiei Romane de Lupte 

(www.frl.ro). 

 

      

        Cu acordul Biroului  Federal, Comisiei de Competitii  a trimis catre Ministerul 

Tineretului si Sportului  solicitari  cu privire la atribuirea titlului de „ Maestru emerit al 

sportului ”, „ Maestru al sportului ” respectiv de „Antrenor emerit”.  

 

http://www.frl.ro/


                                               

 

Statistica  pe anul 2018 este urmatoarea: 

LUPTE GRECO ROMANE, LUPTE LIBERE, LUPTE FEMININE  

VARSTA  LEGITIMATI PARTICIPANTI C.N.I 

SENIORI  339 304 

SENIORI U23, JUNIORI, CADETI 1172 963 

JUNIORI 3 SI JUNIORI 4 1398 1204 

JUNIORI MICI  380 340 

TOTAL 3289 2811 

 

       La sfârsitul anului 2018, au fost  inregistrate un numar de 176 de structuri afiliate 

Federatiei Romane De Lupte. 

       Sportivii  legitimati care au avut  viza anuala pe anul 2018  la toate nivelele de varsta 

au fost de 3.250, iar in Campionatul National Individual numarul sportivilor participanti 

au fost de 2.811. 

De asemeni Comisia de Competitii a efectuat: legitimatii noi, imprumuturi, transferuri si 

duble legitimari la ambele stiluri dupa cum urmeaza: 

✓ Imprumuturi - 41 

✓ Tranferuri - 115 

✓ Duble legitimari - 92 

✓ Legitimatii (tip carnet) - 490 

✓ Legitimatii (preschimbari) - 500 

✓ Legitimatii (tip carton)  - 715 

        Comisia Centrală de Competitii a participat in anul 2018 la perfectionarea arbitrilor si 

antrenorilor si a efectuat operatiuni de clasificări sportive conform regulamentului. 

 

 

         Recomandam folosirea cat mai des a site-ului www.frl.ro precum si a adresei de 

Facebook  a Federatiei Romane de Lupte, pentru a afla in timp util toate modificarile din 

programul competitional si a regulamentelor la zi. 

         In anul 2018 Comisia Centrala de Competitii a reusit să rezolve problemele majore  

care s-au ivit si dorim ca în anul 2019 toti colegii nostri antrenori să respecte regulamentul 

competitional iar întocmirea documentelor să fie efectuată corect si  la timp. 

           Multumim conducerii federatiei pentru sprijinul acordat.  
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