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RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2020 

 

 

Conform atribuțiilor, Federația Română de Lupte organizează și conduce 

activitatea luptelor sportive (lupte libere, lupte greco-romane, lupte feminine, 

lupte pe plaja și lupte tradiționale) pe teritoriul României.  

Pentru anul 2020, activitatea federației s-a desfășurat în conformitate cu 

statutul și regulamentele în vigoare, după programul și planificările avizate de 

către Biroul Federal și Adunarea Generală Anuală 2020, actiunile derulându-se 

cu aprobarea Ministerului Tineretului și Sportului, în termenele prevăzute în 

contractul de finanțare, în condițiile create de criza mondială de sănătate, cu 

respectarea regulilor de prevenire a răspândirii virusului sars cov 2. 

Planul de acțiuni al Federației a vizat mai multe direcții principale, în 

vederea atingerii obiectivelor principale propuse, pe linia performanței sportive, 

fiind întreprinse demersuri care au vizat: 

➢ activitatea competițională internațională, activitatea competițională 

internă, pregătirea cadeților, juniorilor și seniorilor, selecția și pregătirea 

juniorilor mici, formarea, promovarea și perfecționarea antrenorilor, 

formarea, promovarea și perfecționarea arbitrilor, acțiuni de prevenire și 

combatere a dopajului, atragerea de fonduri suplimentare pentru 

activitatea federației, promovarea personalităților provenite din familia 

luptelor românești în foruri sportive interne și internaționale. 
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Federația Română de Lupte are înregistrați, ca membri afiliați, la acest 

moment, un numar de 192 structuri sportive dintre care 18 Asociații Județene de 

Lupte.  

În ceea ce privește numărul de sportivi legitimați, Federația Română de 

Lupte a transmis către Institutul Național de Cercetare pentru Sport și are 

înregistrați un număr de aproximativ 3740 de sportivi. 

În anul 2020 federația a organizat acțiuni de pregătire pentru loturile 

naționale de seniori – MTS, centrele naționale olimpice cadeți - juniori – COSR 

și centre naționale juniori mici – MTS, pe tot parcursul anului. 

Federația Română de Lupte, cu sprijinul financiar al MTS-ului a 

desfășurat activitate de selecție, inițiere și pregătire în  7 Centre Naționale pentru 

Juniorii Mici (Reșița – lupte libere, Tîrgoviște – lupte feminine, Cluj-Napoca – 

lupte feminine, Onești – lupte feminine, Suceava – lupte greco-romane, Suceava 

lupte greco-romane și Satu-Mare lupte greco-romane). 

Federația Română de Lupte, cu sprijinul, îndrumarea, finanțarea și 

asistența Ministerului Tineretului și Sportului și a Comitetului Olimpic Sportiv 

Român a reușit, odata cu instaurarea noilor condiții, să asigure continuarea 

pregătirii în izolare la domiciliu pentru componenții loturilor olimpice iar apoi, 

începând cu luna mai, reluarea pregătirii centralizate pentru toate loturile 

olimpice validate. În condiții de maximă siguranță, a fost reluată și pregătirea 

loturilor CNOPJ București lupte feminine, CNOPJ Tg Mureș lupte libere, 

CNOPJ Bacău lupte greco-romane și a Centrelor Naționale de Juniori Mici. 

Pe plan intern Federația Română de Lupte a organizat Campionate 

Naționale Individuale la toate categoriile de vârstă. În ceea ce privește 

participarea aceasta s-a încadrat în tendințele ultimilor ani, astfel: 
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Campionat Național Seniori: 

Structuri sportive participante: 70 

Campionat Național Seniori U 23: 

Structuri sportive participante: 80 

Campionat Național Juniori: 

Structuri sportive participante: 90 

Campionat Național Cadeți: 

Structuri sportive participante: 95 

Campionat Național Juniori Mici U 15: 

Structuri sportive participante: 90 

Campionat Național Juniori IV 

Structuri sportive participante: 90 

Campionat Național Lupte pe Plaja Juniori Mici: 

Structuri sportive participante: 44 

Pe plan extern, a fost asigurată o participare numeroasă la competiția de 

obiectiv, la care situația creată de criza sanitară a permis, respectiv la 

Campionatul European de Seniori,  

În ceea ce privește obiectivele de performanță asumate Federația Română 

de Lupte le-a îndeplinit după cum urmează: pentru anul 2020 sportivii Federației 

Române de Lupte au obținut un număr de   4 medalii la Campionate Europene 

de Seniori: 

1 Medalie de Aur – Campion European, Alin Alexuc, categoria 130 kg 

1. medalie de Argint – Vice-Campion European, Albert Saritov, 97 kg 

2. medalii de bronz:  

Cătălina Axente, categoria 76 kg 
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Oklopkov Nikolai, categoria 61 lg 

3. locuri 5 (finală pentru bronz) 

Mihai Mihuț, categoria 63 kg 

Kriszta Incze, categoria 65 kg 

Suzana Șeicariu, categoria 53 kg 

Florin Tița, categoria 55 kg 

1. loc 7 Alina Vuc, categoria 50 kg 

De asemenea Federația Română de Lupte și-a realizat toate obligațiile 

asumate în contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Tineretului și Sportului 

pe anul 2020. 

În ceea ce privește formarea, promovarea și perfecționarea antrenorilor 

federația a colaborat și a fost susținută, în demersuri, de către C.N.F.P.A. Au 

fost organizate cursuri on line de perfecționare a antrenorilor de lupte din 

România, iar în cadrul ședințelor tehnice ale competițiilor, o serie de întâlniri de 

lucru în vederea actualizării, în timp real, a cunoștințelor tehnice. 

De asemenea, activitatea a prevăzut cursuri în cadrul Școlii Naționale de 

Antrenori în vederea formării de noi antrenori, acordarea specializării lupte 

pentru absolvenții de învățământ superior de specialitate și promovare în 

categorie superioară a antrenorilor din sistem. 

Colegiul Central al Arbitrilor a desfășurat o activitate intensă de formare a 

noilor arbitri, pe plan național, de promovarea a arbitrilor români pe plan 

internațional. Mentionam faptul ca Federatia Romana de Lupte are in acest 

moment 13 arbitri internationali dintre care 4 arbitri componenti ai corpului 

superior categorie I S olimpic și 2 arbitri eligibili pentru Jocurile Olimpice 

Tokyo 2020 (2021). 
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În ceea ce privește activitatea anti-doping, menționăm faptul că Federația 

Română de Lupte, cu sprijinul și prin Agenția Națională Anti-Doping, a 

desfășurat o activitate intensă de informare și prevenție. Au fost realizate 

controale anti-doping sportivilor, atât în pregătire cât și în competiție. 

Relațiile Biroului Federal, cu toate comisiile tehnice existente, s-a 

desfășurat conform statutului, activitatea acestora ducând la optimizarea 

activității F.R.Lupte, atât la nivel central, cât și la nivelul antrenorilor precum și 

a structurilor afiliate. 

În ceea ce privește activitatea de promovare a membrilor federatiei in 

organisme nationale si internationale menționăm faptul că, Presedintele 

Federatiei Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu este membru ales în comitetul 

executiv al Federației Europene de Lupte – United World Wrestling – European 

Council precum și membru al Comitetului Executiv al Comitetului Olimpic și 

Sportiv Român. 

Federația Română de Lupte pe baza eforturilor întreprinse a reușit 

stabilirea de relații de colaborare cu federații similare din Bulgaria, Ungaria, 

Serbia, Germania, Franta, Turcia, Polonia, Republica Moldova, Rusia, etc. 

Federația Română de Lupte este afiliată la United World Wrestling și la 

United World Wrestling – European Council. În anul 2019 instituțiile 

menționate nu și-au modificat statutele sau regulamentele de organizare. 

Pentru anul 2021, Federația Română de Lupte își propune derularea 

activității curente prin continuarea proiectelor demarate, obiectivul pricipal fiind 

calificarea cât mai multor sportivi la Jocurile Olimpice și obținerea unei medalii 

olimpice. 

Pentru luna ianuarie sunt programate o serie de competiții de verificare iar 

în luna februarie Campionatul European de Seniori, ca preambul pentru cele 
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două competiții de calificare olimpică, 18-21 martie Budapesta, Ungaria, Turneu 

European de Calificare Olimpică și 29 aprilie – 2 mai, Sofia, Bulgaria Turneu 

Mondial de Calificare Olimpică. 

La momentul actual, din punct de vedere sportiv, componenții loturilor 

olimpice, care vizează calificarea și obținerea de performanțe la JO Tokyo 2021, 

prezintă un nivel optim raportat la situația actuală și la perioada de pregătire.  

Obiectivele asumate anterior rămân valabile și în contextul prezent 

întrucât considerăm că sportivii noștri au beneficiat de condiții optime în situația 

actuală, condiții comparabile, în mare parte, cu cele avute de concurenții din 

celelalte țări, pricipala provocare, în acestă periodă, reprezentând-o menținerea 

unei motivații intrinseci de a continua pregătirea și implicit activitatea de înaltă 

performanță, în absență unui calendar competițional stabil.  

Contextul actual ne obligă la respectarea tuturor condițiilor în vederea 

limitării răspandirii pandemiei de covid 19, pe care Federația Română de Lupte 

și le asumă în vederea menținerii sănătății sportivilor, colectivelor tehnice și 

celorlați membri.  
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