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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2018 

 LUPTE LIBERE – LUPTE FEMININE   

LUPTE GRECO-ROMANE 
 

 

ACTIVITATE DE PREGATIRE LOTURI NATIONALE 

 

In anul 2018 Federatia Romana de Lupte, pentru activitatea de pregatire 

ale loturilor nationale, a organizat cantonamente de pregatire, pentru un numar 

de 9 loturi, care au avut locatie fixa pentru cadeti, juniori si seniori U23, 

asigurand continuitate in pregatire pe tot parcursul anului, la toate cele 3 stiluri 

de lupte, lupte Greco-romane lupte libere, lupte feminine, aceste loturi insumand 

un numar de peste 150 de sportivi, care au avut activitate. 

Aceste loturi au acopetit toate categoriile de varsta, astfel incat sa se 

asigure tranzitia sportivilor de la varste mai mici, copii-cadeti, spre juniorat si 

seniorat, pe langa activitatea de pregatire centralizata acestia lund parte 

impreuna cu loturile nationale la competitii de pregatire/verificare internationale 

in tari cu traditie in lupte si valoare ridicata. 

Ca si in anul anterior, am organizat un stagiu de pregatire zizica la munte, 

in localiatatea Predeal, pentru sportivii cu varsta cea mai scazuta, copii-cadeti, 

astfel sportivii nostrii cunoscand si un alt fel de pregatire centralizata, pentru 

varsta lor. 

Pentru loturile nationale de seniori, Federatia Romana de Lupte a asiguat 

pregatirea centralizata a loturilor nationale, organizand cantonamente de 

pregatire in diverse locatii de antrenament, atat in tara cat si in strainatate. In 

anul 2018, loturile natinale au avut cantonamente internationale in tari cu 

valoare foarte ridicata, precum Turcia, Suedia, Japonia, China la lupte feminine 

si Rusia, Polonia, Ukraina la lupte libere, asigurand astfel sportivilor nostrii 

parteneri de antrenament cu valoare foarte ridicata si cu particularitati diferite, in 

functie de scoala de lupte de acestia unde proveneau. In acest sens sportivii 

Romania au intalnit un numar mare de sportivi straini pe parcursul intregului an 

asigurand astfel o pregatire optima, pentru participarea in competitii 

interantionale si de obiectiv, Campionate Europene, Campionate Mondiale. 
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ACTIVITATE COMPETITIONALA INTERNA 

 

  În anul 2018 activitatea competiţională internă a Federatiei Romane de 

Lupte a cuprins desfăşurarea de Campionate Naţionale Individuale, la toate 

categoriile de vârstă, seniori, seniori U23, juniori, cadeţi şi copii(juniori III si 

juniori IV) desfăşurate la lupte Greco-romane, lupte libere, lupte feminine, Cupa 

Roamiei pentru categoriile de vârstă, seniori, juniori, cadeţi, Campionate 

Naţionale pe Echipe la categoriile de vârstă, seniori,juniori, cadeţi. De asemenea 

Campionate Naţionale Individuale de Lupte pe Plaja pentru categoriile de vârstă, 

juniori, cadeţi si pentru prima data s-a organizat competitie si pentru seniori. 

In activitatea competitionala interna Campionatele Nationale Individuale 

organizate de catre Federetia Romana de Lupte in anul competitional 2018, au 

avut fost monitorizate pentru o evaluare cat mai corecta a nivelului valoric a 

luptelor Romanesti, in raport cu valoarea luptelor la nivel international. 

 

In anul 2018, numarul de sportivi care au participat in competitiile 

nationlale a ramas constrant fata de anul 2017, existand un numar apropiat de 

sportivi la toate categoriile de varsta, aceast an fiind un lucru pozitv, deoarece in 

ultimii ani se putea observa o scadere a numarului de sportivi prezenti in 

competitii. 

In anul 2018 a fost modificata denumirea categoriei de varsta juniori III, 

aceasta devenind U15, in urna deciziei luata de catre Federatia Internatioala de 

Lupte – United World Wrestling, care a introdus campionate continentale petru 

aceasta varsta, in 3 ani consecutivi, dorind astfel ca aceasta categorie de varsta 

sa devina una de sine statatoare, cu competitii de obiectiv, in calendarul 

international. 

 

Cu toate ca numarul de participanti nu a mai coborat in competitiile 

nationale, sportivii arata un nivel scazut tehnico tactic, pentru varsta la care 

participa, in deosebi sportivii de la nivelul copii-cadeti. 

Acestia au instrire slaba, cu bagaj tehnic insuficient, ne avand solutii 

tehnice in competitie, au existat intalniri in competitiile de cadeti si chiar de 

copii, in care nu s-au executat actiuni tehnice pe parcursul unei intregi reprize, 

punctele find obtinute doar din perioada de activitate, aceasta fiind dictata de 
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arbitru, practic acersta fiind obligat sa faca depatajarea intre sportivi, deoarece 

acestia nu au fost capabili sa faca actiuni care sa genereze puncete tehnice, acest 

fapt fiind intalnit atat la lupte libere cat si la lupte feminine. 

De mentionat faputul ca, odata trecuta perioada de initiere, sportivii nu 

vor ma fi capabili sa isi insuseasca cunostinte tehnice, atat cele simple cat si cele 

complexe, sportivii devenind rudimentari ne mai putand sa depaseasca anumite 

bariere tehnice, aceat lucru lasand amprenta evolutia sportivilor.  

Din aceste motive, sportivii nostri au dificultati in a performa la nivel 

international, fapt care se vade in performantele obtinute da catre sportivii nostri 

in competitiile de obiectiv, la categoria de varsta copii si cadeti.   

Pentru comeptiile de juniori se observa slaba pregatire fizica, acestia ne 

prezentand amprenta fizica specifica pentru un sportiv luptator, ajuns la varsta 

junioratului, cu varsta de peste 18 ani. 

 

 Antrenorii coordonatori de la centrele nationale de copii, sesizeaza 

instruirea gresita, insuficienta si neunitara a sportivilor care sunt cooptati in 

aceste centre, in acest sens aestia fiind nevoiti sa reia pasi in pregatire/instruire, 

care trebuiau sa fie depasiti la acest nivel de varsta, de catre sportivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

ACTIVITATE INTERNAŢIONALĂ 

 

F. R. Lupte a participat în anul 2016 la toate competiţiile oficiale din 

calendarul U.W.W. (C.E. C.M.), la toate categoriile de vârstă unde se 

organizează si Campionatul Mondial de Lupte pe Plaja, seniori,. Rezultatele 

obţinute de catre luptatorii Romani se prezintă astfel: 

La Campionatul European de Cadeţi, Skopje, Macedonia, 14 – 20 Mai 

2018, pentru prima data dupa ani de zile, nu s-a obtinut medalie la aceasta 

competitie. Din pacate, acesta contra performanta arata slaba pregatire a 

luptatorilor cadeti, in acest fel se oglindeste slaba initiere a acestora, facuta la 

cluburile de la care provin. Cu toate ca ecestia sunt campionii Romaniei, la 

competitiile de obiectiv, care au o valoare ridicata, sportivii nostril nu au putut 

sa depaseasca primele tururi ale competitiei.  

La lupte feminine, unde in anii trecuti am obtinut performante 

remarcabile, odata cu trecerea timpului au aparut alte natuni care sa emita 

pretentii la medalii. Un exemplu este sportiva Capezan Roxana care a pierdut 

finala pentru medalia de bronz la o sportiva din Estonia. De remarcat faptul ca 

sportiva Capezan Roxana, este singurul sportive calificat la Jocurile Olimpice 

pentru Tineret, Buenos Aires 2018, aceasta calificare fiind o premiera pentru 

Federatia Romana de Lupte.  

La Campionatul Mondial de Cadeti Zagreb, Croatia, 02 – 08 Iulie 2018, 

sportivii Romani nu au obtinut medalie. De remarcat sportivul Stoica Manuel, 

Lupte Greco-romane, care desi nu a obtinut medalie, s-a clasat pe locul 5 avand 

o comportare foarte buna in competitie, pierzand medalia de bronz dupa o lupta 

egala cu sportivul medaliat. 

Campionatului European de Juniori Roma, Italia, 01 – 05 Iulie 2018, 

unde sportivii Romani au obtinut 4 medalii, 2 medalii la lupte Greco-romane, 

argint prin sportivul Ojog Nicu si bronz Berei Lenard, la lupte feminine am 

obtinut 2 medalii de bronz prin Ana Andreea si Nitu Larisa, acestia au avut o 

evolutie buna in competitie, prezentrand atitudine de invingator si agresivitate, 

fapt care a facut ca acestia sa obtina medalie. Tot in aceasta competitie am avut 

o sportiva clasata pe locul 5, Priceputu Stefania, lupte feminine.  
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La Campionatul Mondial de Juniori, Tarnava, Slovacia, 17 – 23 

Septembrie 2018, am obtinut doar o clasare pe locul 5, prin Arnaut Razvan, care 

a avut  o evolutie foarte buna la aceasta comeptitie, care a fost foarte aproape de 

obtinerea medaliei de bronz. 

Campionatul European U 23, Istanbul, Turcia, 04 – 10 Iunie 2018, a fost o 

competitie de cu rezultate foarte bune pentru Federatia Romana de lupte. La 

acest campionat sportivii Romania au obtinut 5 medalii, dintre care o medalie de 

aur, si alte 4 locuri 5. 

Pentru prima data de la reinfiintarea acestei competitii Romania a obtinut 

titlul de campion European, prin sportivul Mihut Mihai, Lupte Greco-romane, 

unde sportivul Tita Florin a mai obtinut o medalie de bronz, Horatau Teodor si 

Hutuleac Constantin s-au clasat pe locul 5. 

Luptele feminine au adus 3 medalii de bronz pentru romania, Incze 

Kriszta, Anghel Alexandra si Axente Catalina, obtinand medalii de bronz. 

Priceputu Stefania si Seicariu Suzana s-au clasat pe locul 5 in competitie.  

Campionatul Mondial Seniori U23, Bucuresti, Romania, 12 – 18 

Noiembrie 2018, competitie gazduita pentru prima data de Romania, a 

reprezentat un real success pentru Federatia Romana de Lupte, sportvii Romani 

obtinand 8 medalii si 2 clasari pe locul 5, Romania avand reprezentanti pe 

podium la toate cele 3 stluri de lupte, la finalul campionatului. 

La lupte Greco-romane sportivul Ojog Nicu a obtinut medalia de argint 

iar Mihut Mihai, a obtinut o medaliea de bronz, pentru luptele libere sportivul 

Vasilioglo Maxim a adus medalia de argint iar Nazhnudinov Omarashab si 

Ohlopkov Nicolai au obtinut medaliile de bronz, la lupte feminine sportiva 

Anghel Alexandra a obtinut medalia de argint iar spportivele junioare, Ana 

Andreea si Priceputu stefania au obtinut medaliile de bronz. Sportivele Incze 

Kriszta si Axente Catalina, s-au clasat pe locul 5 in clasamentul mondial. 

Campionatul European Seniori, Kaspiysk, Rusia, 01 – 06 Aprile 2018, 

unde Romania a obtinut primul titlu de campion continental dupa 11 ani, prin 

Mihut Mihai, lupte Greco-romane. Tot la aceasta competitie sportivul Alexuc-

Ciurariu Alin a obtinut medalia de bronz. La lupte feminine sportiva Vuc Alina 

a reconfirmat prin obtinerea medaliei de argint iar spoeriva Anghel Alexandra a 

obtinut medalia de bronz. Luptele libere au obtinut o medalie de bronz prin 
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sporivul Guidea Ivan, incheind astfel o cometitie in care sportivii Romani au 

avut o particpare foarte buna. 

Campionatul Mondial Seniori, Budapesta, Ungaria, 20 – 28 Octombrie 

2018, s-a terminat fara medalie pentru delegatia Romaniei. Sportivii Romania au 

obtinut 2 clasari pe locul 5 prin Bucur George, lupte libere si Zhydakhevska 

Kateryna, lupte feminine, acestia dupa un parcurs bun, pierzand la distanta mica 

finalele pentru medaliile de bronz, ale categoriilor pe care le-au reprezentat. 

Federatia Romana de Lupte termina anul 2018 cu un bilant pozitiv, fapt 

care ofera sperante pentru calificarea sportivilor Romani la competitia suprema, 

Jocurile Olimpice de Vara, Tokyo 2020.  

 

 


