
PROPUNERE DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI A  

ADUNARII GENERALE ORDINARE DIN 13 MARTIE 2019 

 

 

 In temeiul prevederilor art.27 pct.8 din Statutul FRL, Biroul Federal propune completarea 

ordinii de zi a adunarii generale ordinare din data de 13 martie 2019, cu urmatorul punct: 

 “121. Completarea art.4 al Statutului FRL privitor la obiectul de activitate.” 

 Textul initial urmeaza sa includa si activitatea pentru stilul de lupta grappling care, potrivit 

Constitutiei UWW, face parte din categoria stilurilor de lupte neolimpice ce figureaza in obiectul de 

activitate al organismului international. 

  

 Motivarea propunerii: 

-Romania este tara organizatoare a Campionatului European de Lupte Seniori, in perioada …. 

-In luna ianuarie Romania a primit din partea UWW solicitarea de a organiza, pe langa competitia 

pentru stilurile olimpice, si Campionatul European pentru stilul de lupta neolimpic “grappling”, 

solicitare venita in concordanta cu Regulile Generale ale UWW privind organizarea sub egida UWW a 

Campionatelor si Competitiilor Internationale, art.16, potrivit caruia organizarea unei competitii 

internationale recunoscute de UWW poate avea loc simultan pentru stilurile de lupta olimpice si pentru 

unul din stilurile asociate sau neolimpice. 

- Constitutia UWW - Articolul 3 – Stiluri de luptă 

“Federaţia recunoaşte următoarele stiluri de luptă: 

a)   stilurile olimpice: lupte greco-romane, lupte libere şi lupte feminin; 

b)   toate celelalte stiluri, în special stiluri de luptă tradiţionale şi istorice, inclusiv însă fără limitare 

la lupte pe plajă, lupte pankration şi lupte cu centura.” 

-Diferentierea dintre drepturile si obligatiile membrilor afiliati si ale membrilor asociati cuprinsa la 

art.6.1.si 6.2 din Constitutia UWW. 

-Calitatea de membru afiliat pe care o detine FRL si care ii confera atat dreptul de vot cat si pe cel de a 

organiza competitii continentale/mondiale/turnee internationale, comparativ cu statutul membrilor 

asociati care pot doar participa la evenimente amicale pe baza de invitatie care si nu au drept de vot. 

  

 Propunere: 

 

Statutul FRL-Text initial Statutul FRL - Text propus 

Art.4.  

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE este o structură 

sportivă de interes naţional, singura autorizată să 

organizeze şi să controleze activitatea luptelor, în toate 

stilurile recunoscute de UNITED WORLD 

WRESTLING (U.W.W.), pe teritoriul României, 

respectiv lupte greco-romane, lupte libere, lupte 

feminine, lupte la centura (belt wrestling Alysh), lupte 

pe plaja, lupte traditionale (tranta, tatarasti) 

Art.4.  

FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE este o structură 

sportivă de interes naţional, singura autorizată să 

organizeze şi să controleze activitatea luptelor, în toate 

stilurile recunoscute de UNITED WORLD 

WRESTLING (U.W.W.), pe teritoriul României, 

respectiv: 

- stilurile de lupte olimpice: lupte greco-romane, lupte 

libere, lupte feminine: 

- toate celelalte stiluri neolimpice, in special stiluri de 

lupta traditionale si istorice, inclusiv insa fara 

limitare, lupte la centura (belt wrestling Alysh), lupte 

pe plaja, tranta, lupte tatarasti, grappling. 

 


