
                                               

 

 

Comisia Centrală de Competitii, Legitimări, Transferări,Clasificări Sportive 

 

RAPORT  DE ACTIVITATE 2020 

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

anul 2020  a avut următoarea componentă : 

• DIMA CONSTANTIN  - PRESEDINTE 

• FLOREA GHEORGHE – VICEPRESEDINTE 

• GHERMAN CRISAN – SECRETAR 

• PENCIU CONSTANTIN – MEMBRU 

• EPURAS CATALIN – MEMBRU 

• GRIGORE GHEORGHE – MEMBRU 

• CRISTOIU COZMIN ADRIAN  - MEMBRU          

       Aceasta comisie împreună cu antrenorii federali, si Secretarul General a intocmit 

calendarul competitional intern si  urmatoarele regulamente: 

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

U15, 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. 

           -regulament campionat national individual (Aptitudini Specifice) 

           - regulament campionat national individual ( Lupta Marinarului )  

 

      Din cauza pandemiei de COVID 19, au existat probleme de organizare a competitiilor 

din Calendarul Competitional Intern.  

     Desi au existat numeroase pendimente din cauza situatiei sanitare, Federatia Romana de 

Lupte sa mobilizat si a demarat noi regulamente de organizare a competitiilor, reusind sa 

organizam in anul 2020 urmatoarele competitii: 

 

➢ Finala Campionat National Individual de Lupte - Traseu Aplicativ ( juniori mici 12-

13 ani si 14-15 ani ). 

➢  Finala Campionat National Individual de Lupte pe Plaja – Lupta Marinarilor  ( 

juniori mici 12-13 ani si 14-15 ani ). 

➢ Finala Campionat National Individual de Lupte pe Plaja Cadeti, Juniori si Seniori. 

➢ Finala Campionat National Individual de Lupte Juniori.  

➢ Finala Campionat National Liga Echipe Juniori.  

➢ Finala Campionat National Individual de Lupte Seniori. 



                                               

 

 

➢ Finala Campionat National Super Liga Echipe Seniori. 

➢ Finala Campionat National Individual de Lupte Seniori  U 23. 

➢ Finala Campionat National Individual de Lupte Cadeti. 

➢ Finala Campionat National Echipe Cadeti. 

 

      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). 

Statistica  pe anul 2020 este urmatoarea: 

LUPTE GRECO ROMANE, LUPTE LIBERE, LUPTE FEMININE  

VARSTA  LEGITIMATI PARTICIPANTI C.N.I 

SENIORI  349 203 

SENIORI U23, JUNIORI, CADETI 1314 963 

U15 1140 427 

JUNIORI MICI  918 524 

TOTAL 3721 2117 

     La sfârsitul anului 2020, au fost  inregistrate un numar de 192 - de structuri afiliate 

Federatiei Romane De Lupte. 
        An de an in jur de 30 de structuri afiliate la F.R. Lupte, au itarzieri la achitarea taxelor.       

Aceste intarzieri sunt datorate lipsei de inters a antrenorilor, care de multe ori isi pierd 

facturile.   

       Sportivii  legitimati care au avut  viza anuala pe anul 2020  la toate nivelele de varsta 

au fost de 3721, iar in Campionatul National Individual numarul sportivilor participanti au 

fost de 2.117. 

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

si duble legitimari la ambele stiluri dupa cum urmeaza: 

✓ Imprumuturi - 75 

✓ Tranferuri - 118 

✓ Duble legitimari - 76 

✓ Legitimatii (tip carnet) - 422 

✓ Legitimatii (preschimbari) - 133 

✓ Legitimatii (tip carton)  - 665 

         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 2020 Comisia Centrala de Competitii a reusit să rezolve problemele majore  

care s-au ivit si dorim ca în anul 2021 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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