
FEDERATIA ROMÂNĂ DE LUPTE

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

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.

Prezentul regulament stabileste principiile si modul de desfasurare a tuturor activitatilor
organizate   de  Federatia  Romana  de  Lupte  si  cuprinde  in  principal  probleme referitoare  la
atributiile si sarcinile conducerii  si a organismelor tehnice ale federatiei si a celor teritoriale
(Asociatia Judetene de Lupte si a Municipiului Bucuresti), sistemul competitional, regulamentul
competitiilor  interne,  de  transferari,  normele  de  clasificare  sportive  la  lupte,  recompense  si
sarcini  ce  se  aplica  membrilor  federatiei  in  cazul  nerespectarii  Statutului  F.R.Lupte  si  a
prezentului Regulament.

Prevederile  prezentului  regulament  sunt  obligatorii  pentru  toti  membrii  afiliati  la
Federatia Romana de Lupte si trebuie sa fie aplicate in toate activitatile de lupte pe teritoriul
Romaniei, de toate structurile  sportive membre si de membrii lor (sportivi, antrenori, arbitri,
oficiali  si alti membri).

Regulamentul este elaborat pe baza prevederilor Statutului si a regulamentelor UWW și
U.W.W.-C.C., a Statutului Federatiei Romane de Lupte in vigoare, precum  a Legii nr.69/2000
si a Regulamentului de punere in aplicare a legii aprobat prin H.G.nr.884/2001, fiind adaptat la
necesitatile  de  instruire  ale  acestei  discipline  sportive,  pentru  a  da  un  cadru  organizatoric
propriu scolii romanesti de lupte.

CAPITOLUL  I
ATRIBUTIILE SI OBIECTIVELE CONDUCERII FEDERATIEI, 

COLEGII SI COMISIILOR CENTRALE AL FRL

I.1 Organele de conducere ale federatiei :
Art. 1. Federatia Romana de Lupte este organul de specialitate la nivel national care

conduce, controleaza, coordoneaza si indruma organizarea si desfasurarea tuturor activitatilor
de lupte din Romania,  la toate nivelurile şi prin toate mijloacele pe care le apreciază necesare.

Art.2.  Activitatea  Federatiei  Romane  de  Lupte  este  deosebit  de  complexa  datorita
specificului  stilurilor principale  de  lupta  pe  care  le  coordonează  (olimpice  și  neolimpice),
sistemului competitional necesar, regulamentului de lupte, asigurarii bazei materiale, pregatirii
si participarii la competitiile de verificare si de obiectiv a loturilor nationale si/sau olimpice de
lupte.  Pentru  indeplinirea  atributiilor  sale  legale  si  statutare,  pentru  indeplinirea  scopului  si
obiectivelor  prevazute  in  Statut,  Federatia  Romana  de  Lupte  utilizeaza  Colegii  si  Comisii
Centrale  care functioneaza in subordinea Biroului Federal,  iar  in teritoriu are ca reprezentante
Asociatiile Judetene de Lupte si a Municipiului Bucuresti.

Art. 3. Organul suprem de conducere al Federatiei Romane de Lupte este  Adunarea
Generală, iar intre adunarile generale intreaga activitate este condusa de  Biroul  Federal, care
este ales in cadrul Adunarii Generale de alegeri, o data la 4 ani, (in anul urmator  desfășurarii
Jocurile Olimpice).
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Art.  4.  Biroul  Federal,  exercita  conducerea  activității,  actionand pentru indeplinirea
hotararilor  Adunarii  Generale  si  respectarea  de  catre  toti  membrii  federatiei  a  normelor  si
deciziilor aprobate de organele sale de conducere. La propunerea Secretarului General,  Biroul
Federal stabileste Lista colegiilor şi comisiilor centrale ale federaţiei, componenţa lor numerică
şi nominală si aproba regulamentele acestora.

Art.  5.  (1)Comitetul Executiv al  Biroului Federal este format  din 3 persoane,  şi se
constituie pentru soluţionarea unor probleme care cer o decizie urgentă între şedinţele biroului
Federal.
(2) Componenta Comitetului executiv este:
a) Presedinte F.R.L
b) Secretar General
c) unul dintre vicepresedinti sau oricare alt membru al Biroului Federal in cazul in care nici
unul dintre vicepresedinti nu poate fi prezent.

(3)Deciziile adoptate  de  Comitetul  Executiv  se  prezintă  pentru  ratificare  în  prima
şedinţă a Biroului Federal.

Art. 6. (1) Preşedintele F.R.L. este neremunerat. Atribuţiile sale sunt:
 prezidează Adunarea Generală şi conduce activitatea Biroului Federal;
 organizează  şi  conduce  activitatea  federaţiei  în  scopul  aplicării  hotărârilor  Adunării

Generale şi ale Biroului Federal, a prevederilor programelor şi planurilor de activitate aprobate;
 asigură  aplicarea  şi  respectarea  Statutului  şi  reglementărilor  adoptate  de  federaţie,  a

legislaţiei şi a normelor generale stabilite de M.T.S., în întreaga activitate a federaţiei;
 stabileşte  împreună cu Secretarul  General  al  F.R.L. data  şi  ordinea de zi,  precum şi

documentele care se prezintă în sedinţele Biroului Federal;
 reprezintă  FEDERAŢIA  ROMÂNĂ  DE  LUPTE  în  relatiile  cu  autorităţile  publice,

U.W.W., U.W.W.-C.C., M.T.S., C.O.S.R. şi alte persoane juridice sau fizice române şi străine;
participă la principalele competiţii şi reuniuni interne şi internaţionale.
(2)Vicepreşedintii F.R.L. coordonează activitatea stilurilor de lupte pentru care au candidat si au
fost  alesi,  prevazute  în  prezentul  Statut  si  in  Regulamentul  de  organizare  şi  funcţionare  a
F.R.L.şi pot prelua, prin împuternicire, atribuţiile Preşedintelui, pe perioadele în care acesta este
în imposibilitate de a-şi exercita prerogativele.

Art. 7.  (1) Secretarul General   al federatiei reprezinta persoana oficiala tehnica, care
conduce  si  raspunde  de  intreaga  activitate  a  personalului  angajat  al  federatiei.  Secretarul
General este persoana imputernicită de Biroul Federal să deruleze contractul incheiat, anual, cu
M.T.S.

(2) Atributiile Secretarului General sunt prevazute la art. 36 din Statut si in fisa postului
care se aproba de catre Presedintele F.R.L. 

Art.  8.  Atributiile  Biroului  Federal,  ale  Presedintelui,  Vicepresedintilor,  Secretarului
General al Federatiei,  precum si modul de organizare si desfasurare a Adunarilor Generale sunt
prevazute in Statutul F.R.L.

I.2. Colegiile si Comisiile Centrale ale F.R.L.
Art.9  (1)  În  cadrul  FEDERAŢIEI  ROMÂNE  DE  LUPTE  funcţionează,  de  regulă,

următoarele  colegii  şi  comisii  centrale,  ca  organe  consultative  specializate  pe  diferite
compartimente de lucru, care sprijină activitatea Biroului Federal în conformitate cu Statutul şi
celelalte reglementări şi norme ale federaţiei.

 Colegiul Central al Antrenorilor.
 Colegiul Central al Arbitrilor.
 Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări Sportive.
 Comisia Centrală de Disciplină si Etica Sportiva
 Comisia de Apel
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(2)  În funcţie de necesităţi, Biroul Federal poate înfiinţa numai unele dintre comisiile
mai sus menţionate şi poate, de asemenea, să hotărască constituirea şi a altor comisii. Exceptia o
reprezinta Comisia de Apel a carei componenta este aleasa de adunarea generala.

(3)Lista  colegiilor  şi  comisiilor  centrale  ale  federaţiei,  componenţa  lor  numerică  şi
nominală,  precum  şi  organizarea  acestora  se  stabilesc  de  Biroul  Federal la  propunerea
Președintelui și a Secretarului General.

(3) Componenta, atributiile si modul de lucru al comisiilor de specialitate ale F.R.L sunt
prevazute in Statut si dezvoltate in prezentul ROF, precum si in regulamentele proprii fiecarei
comisii.

I.2.1.Colegiul Central al Antrenorilor  este organul tennic al federatiei, constituit din
specialisti (antrenori,  profesori,  etc.)  care  duc  la  indeplinire  hotararile  Biroului  Federal  cu
privire  la  organizarea  procesului  de  pregatire  a  sportivilor,  precum  si  la  promovarea  si
perfectionarea profesionala a antrenorilor. Colegiul este format din: presedinte, vicepresedinte,
secretar , antrenori federali si 8 membri, numiti de Biroul Federal.

(1)Colegiul Central al Antrenorilor are drept   scop:
a) sa asigure desfasurarea procesului de instruire in cele mai bune conditii ale tuturor

luptatorilor  romani,  pe baza unei  conceptii  proprii  (unice)  de instruire  la  toate  nivelurile  si
categoriile sportive;

b) sa contribuie in mod permanent la ridicarea nivelului ethnic al luptatorilor, printr-o
indrumare profesionala cat mai temeinica a corpului de antrenori din lupte;

c)  sa  generalizeze  experienta  pozitiva  acumulata  in  procesul  de  instruire  si  sa
coordoneze  toate  activitatile  necesare  dezvoltarii  calitative  ale  luptelor  romanesti  la  nivelul
cerintelor internationale actuale;

d) antrenorii federali,  participa si sprijina organizarea sedintelor  Colegiului  si pun in
practica propunerile si hotararile acestuia

(2)C  olegiul Central al Antrenorilor are următoarele   atribuţii:
a) elaborează  “Concepţia  privind  selecţia,  pregătirea  şi  participarea  la  competiţii  a

sportivilor  de  performanţă  din  ramura  “lupte”   in  toate  stilurile  recunoscute  de  UNITED
WORLD WRESTLING (U.W.W.) pe teritoriul Romaniei, tinand seama de evolutia luptelor pe
plan mondial şi urmărind creşterea continuă a performanţelor luptătorilor români;

b) analizează  activitatea  de  selecţie,  la  toate  nivelurile  loturilor  naţionale, la  centrele
naţionale olimpice de pregătire a juniorilor si a juniorilor mici, făcând propuneri nominale, pe
baza  unei  activităţi  organizate  de  observare  a  competiţiilor  din  campionatele  interne  şi
internaţionale; avizează programele şi planurile de pregătire ale loturilor reprezentative de lupte;

c) participă la elaborarea calendarului intern şi internaţional al federaţiei.
d) au preocupări în formarea antrenorilor, corespunzător necesităţilor reale de pregătire a

luptătorilor în spiritul marii performanţe.
e) organizează  consfătuiri  metodice,  schimburi  de  experienţă  în  ţară  şi  în  străinatate  şi

documentări tehnice de specialitate;
f) propune Biroului Federal numirea antrenorilor la loturile naţionale;
g) avizează angajarea antrenorilor în străinătate;
h) acordă asistenţa tehnică profesională secţiilor de lupte;
i) asigură o strânsă legătură, de ordin profesional cu secţiile şi cluburile de lupte, precum şi

cu  centrele  naţionale  olimpice  de  pregătire  a  juniorilor,  asigurandu-le  asistenţa  necesară  cu
împuternicirea Biroului Federal; controlează periodic activitatea acestora;

j) întocmeşte şi ţine evidenţa antrenorilor de lupte în întreaga ţară;
k) organizează  un  cabinet  de  documentare  tehnică  cuprinzând  literatura  de  specialitate,

filme,  aparatură  de  proiecţie,  informatii  pe  diferite  suporturi etc.,  în  scopul  îmbunătăţirii
cunoştinţelor antrenorilor, precum şi pentru studiul şi valorificarea teoriei şi practicii avansate
în luptele de performanţă;

l) colaborează cu celelalte Colegii şi Comisii din cadrul federaţiei, în special cu Colegiul
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Central al Arbitrilor pentru soluţionarea unor probleme rezultând din aplicarea Regulamentelor
de lupte;

m)elaborează  principalele  materiale  tehnico-tactice  care  urmează  a  fi  înaintate  Biroului
Federal spre aprobare;

n) organizează cursuri de formare şi perfecţionare a antrenorilor  de lupte;  în acest  scop
propune criteriile, regulamentul şi programul de funcţionare şi şcolarizare, care vor fi aprobate
de Biroul Federal;

o) editează lucrări cu caracter tehnico-metodic.
I.2.2. Colegiul Central al  Arbitrilor este organul tehnic al  federatiei,  constituit  din

cadre  competente,  care  asigura  formarea,  promovarea  si  indrumarea  activitatii corpului  de
arbitri,  în scopul  aplicării și  interpretării corecte a prevederilor Regulamentelor activității de
lupte si a contribui la buna desfasurare a competitiilor de lupte, pentru o ierarhizare corecta a
luptatorilor sau a echipelor in competitii. Colegiul este format din presedinte, vicepresedinte,
secretar si 2 membri, desemnati si aprobati de Biroul Federal. Colegiul isi desfasoara activitatea
dupa un regulament propriu aprobat de  Biroul Federal .

(1)Colegiul Central al   Arbitrilor   are drept   scop: 
a) sa contribuie la ridicarea permanenta a nivelului teoretic si practic al arbitrilor de 

lupte,  printr-o indrumare profesionala cat mai temeinica a corpului de arbitri;
b) sa asigure desfasurarea in cele mai bune conditii a intalnirilor de lupte din punct de 

vedere al arbitrajelor;
c) sa asigure disciplina si comportarea exemplara a arbitrilor si sportivilor in toate 

competitiile   organizate de F.R.L;
(2)Colegiul Central al Arbitrilor are următoarele   atribuţii  :

a)organizează şi coordonează întreaga activitate a arbitrilor de lupte;
b)contribuie în mod permanent la ridicarea nivelului teoretic şi practic al arbitrilor, printr-o

îndrumare temeinică şi competentă;
c)asigură formarea şi perfecţionarea unui corp corespunzător de arbitri pentru desfăşurarea

în bune condiţii a competiţiilor la toate categoriile;
d)asigură comportarea exemplară a corpului de arbitri, atât în cadrul competiţiilor de lupte,

cât şi în societate;
e)aprobă,  la  nivelul  său  de  competenţe,  Regulamentul  de  Organizare  şi  Desfăşurare  a

Activităţii Arbitrilor;
f)dezbate şi adoptă programele de perspectivă a activităţii de arbitraj;
g)primeşte  şi  asculta  rapoartele  de activitate  a  comisiilor  judeţene  şi  a  subcolegiilor  de

specialitate cu privire la modul de îndeplinire a sarcinilor stabilite în programele de activitate,
adoptând măsurile ce se impun;

h)dezbate orice alte măsuri de îmbunătăţire a organizării şi desfăşurării activităţii arbitrilor
de lupte;

i)prezintă  Biroului  Federal  rapoarte,  informări  şi  propuneri  de  îmbunătăţire  a  activităţii
arbitrilor de lupte;

j)asigură  întocmirea  Regulamentului  de  Organizare  a  Activităţii  Arbitrilor,  şi-l  supune
aprobării Biroului Federal; 

k)asigură  elaborarea  Normelor  de  Organizare  şi  Funcţionare  a  Cursurilor  de  Arbitri,  a
Programei  Analitice,  a  planurilor,  a  temelor  şi  a altor  materiale  didactice  necesare;  sprijină
comisiile judeţene de lupte şi subcomisiile de specialitate în organizarea cursurilor de formare a
arbitrilor; 

l)asigură întocmirea proiectelor de norme de clasificare şi de promovare a arbitrilor;
m)organizează cursuri şi consfătuiri pentru perfecţionarea arbitrilor, în scopul lichidării şi

prevenirii neajunsurilor din activitatea de arbitraj;
n)asigură  organizarea  şi  desfăşurarea  examenelor  de  clasificare  şi  a  concursurilor  de

promovare în categorii superioare a arbitrilor şi testarea nivelului pregătirii lor;
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o)propune spre aprobare Biroului Federal lista nominală anuală a arbitrilor internaţionali, a
candidaţilor pentru cursurile de arbitru internaţional, precum şi a arbitrilor pentru competiţiile
oficiale interne;

p)asigură delegarea arbitrilor la competiţiile oficiale interne cât si cele internaţionale ce se
dispută în ţară şi peste hotare, indiferent de categorie;

q)asigură  traducerea  oficială  a  “  Regulamentului  Internaţional  de  Lupte”  pentru  uzul
arbitrilor, precum şi aplicarea celorlalte norme şi circulare elaborate de U.W.W. şi U.W.W.-
C.C.  pe  baza  acestora,  elaborează  Regulamentul  de  Lupte  Intern  în  colaborare  cu Colegiul
Central al Antrenorilor şi Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări
Sportive;

r)ţine  evidenţa  arbitrilor  de lupte  din  întreaga  ţară  şi  răspunde de  activitatea  curentă  a
acestora;

s)judecă  în  prima  instanţă  abaterile  disciplinare  ale  arbitrilor  şi  comportările  tehnice
necorespunzatoare la competiţiile de lupte arbitrate; ţine evidenţa sancţiunilor aplicate arbitrilor
de lupte;
     t)asigură îndeplinirea la timp şi în bune condiţii  a tuturor măsurilor  stabilite de Biroul
Federal cu privire la organizarea activităţii arbitrilor; în acest scop, colaborează cu Comisiile
din cadrul FRL în problemele privind activităţile arbitrilor.

I.2.3. Comisia  Centrala  de  Competitii,  Legitimari,  Transferari si  Clasificari
sportive este  organul  tehnic  al  federatiei,  constituit  din  persoane competente,  care  duce  la
indeplinire hotararile  Biroului Federal, pentru buna organizare si desfasurare a activitatilor de
legitimare, transferuri, inprumuturi anuale, efectuate de federatie si secretariat la competitiile
organizate  de  federatie.  Comisia  este  formata  din:  presedinte,  vicepresedinte,  secretar  si  3
membrii numiti si aprobati de Biroul Federal .

Comisia are ca   scop:
 sa  asigure  activitatea  de  legitimare,  vizare,  transferare  si  imprumuturi efectuate  de

federatie  anual,  sa  aplice  dispozitiile  regulamentare  de  clasificare  sportivă la  finele
fiecarui  an,  sportivilor  care  obtin  normele  de  clasificare  prevazute  de  regulament,
precum  si  inregistrarea  diferitelor  documente  si  acte  necesare  activitatii  cluburilor
sportive cu sectii de lupte afiliate;

 sa  elaboreze  impreuna  cu  antrenorii  federali,  calendarul  competitional  intern  si
international;

 sa asigure desfasurarea competitiilor, conform calendarului competitional aprobat;
 sa  indrume  activitatea  comisiilor  de  specialitate  din  cadrul  Asociatiilor  Judetene  de

Lupte și a Municipiului Bucuresti;
Comisi  a   Central  a   de    C  ompetitii,    L  egitimari,    Transferari   si    C  lasificari  Sportive    are

urmatoarele   atributii  : 
a)asigură organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a competiţiilor naţionale, îndrumă şi

controlează prin Asociaţiile judeţene de lupte organizarea întregului sistem competiţional;
b)elaborează  împreună  cu  Colegiul  Central  al  Antrenorilor,  calendarul  anual  intern,  în

conformitate cu sistemul competiţional şi îl supune spre aprobare Biroului Federal;
c)asigură corelarea calendarului anual intern al F.R.L. cu calendarul campionatelor judeţene

şi locale;
d)elaborează regulamentele de organizare şi desfăşurare a campionatelor naţionale de lupte;
e)elaborează împreună cu colegiile şi comisiile centrale ale F.R.L., precum şi cu asociatiile

judeţene  de lupte,  Regulamentul  de  Transferări  şi  Clasificări  Sportive  şi-l  supune aprobării
Biroului Federal;

f)întocmeşte programele de desfăşurarea a campionatelor naţionale de lupte, începând cu
faza interjudeţeana, precum şi a altor competiţii;

g) analizează în prima instanţă contestaţiile cluburilor privind desfăşurarea competiţiilor de
lupte;
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h)omologhează rezultatele competiţiilor oficiale şi întocmeşte clasamentele campionatelor
naţionale;

i)stabileste  criteriile  de  acordare  a  titlurilor  de  “maestru  al  sportului”  precum  si  a
categoriilor  de  clasificare  sportiva,  le  supune  aprobarii  Biroului  Federal si  transmite  la
structurile afiliate, nominal, sportivii care îndeplinesc categoriile de clasificare;

j)elaborează  normele  metodologice  (regulamentele)  ale  federaţiei  privind  afilierea,
reafilierea,  fuziunea  a  doua  sectii  de  lupte  sau  a  doua  cluburi,  precum  şi  cele  privind
legitimarea,  transferarea  şi  clasificarea  sportivilor;  efectuează  operaţiunile  de  inregistrare  a
modificarilor intervenite in situatia juridica a structurilor sportive membre;

k)înaintează  Biroului  Federal,  spre  aprobare,  propunerile  legate  de  afilierea,  reafilirea,
fuziunea, incetarea calitatii de membru, radierea şi scoaterea din evidenţă a membrilor aflati in
situatiile mentionate.

l)soluţionează litigiile privind legitimarea şi transferarea sportivilor din secţiile de lupte, pe
care le ratifică sau le anulează pe cele dovedite ca fiind neregulamentare;  propune Biroului
Federal măsuri de sancţionare a celor vinovaţi;

m)pe  baza  solicitării  cluburilor  şi  asociaţiilor  sportive,  prezintă  spre  aprobare  Biroului
Federal,  propuneri  pentru  avansarea  în  categorii  superioare  de  clasificare  a  sportivilor  care
îndeplinesc condiţiile prevăzute în reglementările federaţiei;

n)omologhează  sălile  destinate  competiţiilor  de  lupte,  face  recomandări  şi  dă  termene
pentru înlăturarea deficienţelor constatate, iar acolo unde acestea nu mai corespund condiţiilor
regulamentare, ia măsuri pentru retragerea temporară sau definitivă a omologării;

o)elaborează  propuneri  privind  modificarea  sistemului  competiţional  şi  le  înaintează
Biroului Federal;

p)stabileşte  competiţiile  la  care  trebuie  desemnaţi  observatorii  federaţiei  şi  numeşte
persoanele respective;

q)ţine evidenţa nominală a secţiilor afiliate, sportivilor legitimaţi, transferaţi şi clasificaţi;
r)soluţionează, prin analogie, orice diferende sau situaţii, chiar dacă ele nu sunt prevăzute

în regulament.
s)stabileste  criteriile  de  acordare  a  indemnizatiilor  sportive,  cuantumul  indemnizatiilor,

primelor,  premierilor  si  altor  recompense  pentru  sportivii  loturilor  nationale  si  le  supune
aprobarii Biroului Federal.

I.2.4.Comisia Centrală de Disciplină si Etica Sportiva este formata din presedinte,
vicepresedinte, secretar si doi membri, propusi si aprobati de Biroul Federal.

Comisia Centrală de Disciplină si Etica Sportiva   are ca   scop:  
a)sa sigure o buna desfasurare, sub aspect disciplinar a competitiilor oficiale, sa indrume

si sa controleze activitatea educationala a luptatorilor, in spiritual ordinii si disciplinei sportive;
b) sa asigure o desfasurare normala a activitatilor de lupte, in spiritual prezentului 

regulament, printr-o atitudine disciplinara a sportivilor,antrenorilor si conducatorilor de chipe, 
fata de adversari, arbitri, oficiali si spectatori;

c) sa contribuie, prin masurile si sanctionarile pe care le adopta, la diminuarea abaterilor 
de la disciplina si etica sportiva;

Comisia Centrală de Disciplină si Etica Sportiva are următoarele   atribuţii  :
a)desfăşoară o activitate susţinută pentru prevenirea actelor de indisciplină în relaţie directă

cu asociaţiile judeţene de lupte şi cu conducerile cluburilor sportive cu secţii de lupte;
b)judecă în  prima instanţă  incidentele  şi  actele  de dezordine,  precum şi abaterile  de la

regulament  săvârşite  de sportivii,  antrenorii  şi  conducătorii  echipelor  în cadrul  competiţiilor
oficiale de lupte;

c)judecă în prima instanţă întâmpinările sportivilor sanctionaţi de către structurile sportive
cu secţii de lupte afiliate la FRLsi participante în campionatele naţionale;

d)propune  Biroului  Federal  excluderea  din  activitatea  competiţională  a  sportivilor,
antrenorilor, cluburilor sportive de lupte care se fac vinovate de abateri grave;
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e)ţine  evidenţa  sancţiunilor  aplicate  sportivilor,  antrenorilor,  conducătorilor  din  cadrul
cluburilor sportive cu sectii de lupte afiliate;

f)contestatiile si litigiile aparute ca urmare a deciziilor Comisiei Centrale de Disciplina si
Etica Sportiva vor fi solutionate de Comisia de Apel a F.R.L, iar deciziile Comisiei de Apel, de
catre Biroul Federal ca ultima instanta de judecata

g)Comisia isi elaboreaza si functioneaza dupa propriul Regulament de functionare pe care
il supune aprobarii Biroului Federal 

I.2.5. Comisia de Apel este un organism federal cu caracter jurisdicțional, membrii săi
în număr de 3(trei) fiind aleși de adunarea generală.

(1)Comisia de Apel este formată din: președinte și doi membri, persoane cu experiență
în  activitatea  de  lupte, competente  și  bune  cunoscătoare  ale  tuturor  regulamentelor
F.R.L,U.W.W și  U.W.W-C.C.,  cu  prestigiu  recunoscut  și  conduită  morală  ireproșabilă.  Din
Comisia  de  Apel  nu  pot  face  parte  membrii  Biroului  Federal. Cel  puțin  unul  din membrii
comisiei va avea studii juridice. Comisia de Apel are și un secretar cu atribuții administrative,
fără drept de vot în ședințe.

(2)Comisia  de  Apel  judecă apelurile  introduse  de  membrii  afiliați  (cluburi,  asociații
judetene pe ramură de sport), sportivi, antrenori, arbitri, oficiali și alții, care au avut calitatea de
părți în dosarele  judecate  la  fond,  împotriva  Hotărârilor pronunțate de Comisia  Centrală  de
Disciplină și Etică Sportivă (CCDES) a F.R.L.

CAPITOLUL II
Sectiile de lupte

Art.10 - Despre sectia de lupte:
Sectia  de lupte din  cadrul  unui  club sportiv,  reprezinta  unitatea  de baza a activitatii

luptelor,  si este formata din membrii  activi care isi desfasoara activitatea in cadrul clubului
respectiv,  precum  si  din  alte  persoane,  care  recunosc  Regulamentul  clubului  respectiv  si
consimt in mod voluntari sa sprijine activitatea luptelor.

Sectiile  de  lupte  se  vor  conduce  si  administra  in  conformitate  cu  Statutele  si/sau
Regulamentele de functionare ale cluburilor sportive respective, dar trebuie sa respecte Statutul
si Regulamentele Federatiei Romane de Lupte in vigoare.
   Sectiile de lupte au urmatoarele atributii:

a) angrenarea tinerilor cu calitati specifice luptelor in practicarea acestui sport;
b) formarea  de  sportivi  /  e   valorosi,  care  sa reprezinte  cu  cinste  culorile  clubului  in

intrecerile interne si internationale, si promovarea lor in loturile nationale;
c) intocmirea calendarului sportiv anual si a bugetului sectei pe care le va supune aprobarii

conducerii cluburilor sportive respective;
d) organizarea permanenta a activitatii de pregatire si participare la competitiile organizate

de Federatia Romana de Lupte;
e) folosirea cat mai eficienta si inbunatatirea continua a bazei materiale a clubului
f) analizarea  perioadei,  a  activitatii  si  a  rezultatelor  obtinute  de  sportivii  sectiei,  luand

masurile ce se impun;
g) tinerea legaturii permanente cu Colegiile si Comisiile Centrale ale Federatiei Romane de

Lupte si organele teritoriale care organizeaza activitatea competitionala
h) pentru sustinerea intereselor in fata diferitelor comisii si colegii ale FRL, a Asociatiilor

judetene de lupte, precum si pentru a rezolva operativ unele probleme organizatorice sau
tehnice, sectia de lupte isi va desemna un reprezentant oficial, care va putea sa participe
si la unele sedinte sau adunari ale asociatiei judetene de lupte sau ale federatiei;

i) cluburile sportive membre cu sectii de lupte trebuie sa achite anual taxele catre Federatia
Romana de Lupte la termenele stabilite de organismele acesteia;
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j) cluburile  sportive  membre  cu  sectii de  lupte  raspund  pentru  comportarea  tuturor
membrilor sai la competitiile oficiale;

k) cluburile sportive membre cu sectii de luptetrebuie sa asigure cunoasterea Statutului si a
Regulamentulelor federatiei de catre toti membrii sai.
Art.11 - Afilierea unui club sportiv cu sectie de lupte

       (1)Pentru a putea participa la competitiile oficiale organizate de Federatia Romana de
Lupte, clubul sportiv trebuie sa fie afiliat la FRL.
   (2)Conform dispoziţiilor Legii nr. 69/2000, la FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE LUPTE se
pot  afilia  numai structurile  sportive cu personalitate  juridică legal  constituite  şi  recunoscute
oficial, respectiv cluburile – persoane juridice de drept public şi privat, şi Asociaţiile judeţene
de lupte şi a Municipiului Bucureşti.

(3)Asociaţiile sportive constituite ca structuri sportive fără personalitate juridică potrivit
legislaţiei în vigoare şi oficial recunoscute, se pot afilia la Asociaţia Judeţeană de Lupte din
judetul respectiv, legal constituită, oficial recunoscută şi afiliată la F.R.L.

(4)Afilierea structurilor sportive, menţionate la aliniatele (1) şi (2) la F.R.L. şi respectiv
la A.J.L. se poate face numai după ce le este recunoscută oficial calitatea de structură sportivă
ca  urmare  a  înscrierii  în  Registrul  Sportiv  ţinut  de  M.T.S.  în  conformitate  cu  procedurile
prevăzute  în  Regulamentul  de  punere  în  aplicare  a  dispoziţiilor  Legii  Educaţiei  Fizice  şi
Sportului nr. 69/2000 aprobat prin H.G. nr.884/14.09.2001.

(5)Un club sau o Asociaţie judeţeană de lupte care doreşte să devină membru al F.R.L.
trebuie să adreseze o cerere scrisă către  Federaţie prin care solicită  afilierea şi se obligă să
respecte Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile (deciziile) acesteia.

(6)În sensul prevederilor de la aliniatul (1) F.R.L. emite o cerere tip de afiliere în care
trebuie completate de către solicitanţi, sub sancţiunea nulităţii, toate datele de mai jos;

 numărul de identificare al respectivei structuri sportive;
 numărul şi data emiterii Certificatului de Identitate Sportivă;
 denumirea structurii sportive;
 sediul -judeţul, localitatea, adresa oficială, telefon, fax, e-mail;
 componenţa nominală a organului de conducere / administrativ;
 culorile / în cazul cluburilor;
 reprezentanţi legali (persoane împuternicite să-i angajeze interesele);
 data completării, semnătura, ştampila.

(7)La cererea de afiliere se ataşează următoarele înscrisuri doveditoare:
a) actul constituirii si statutul, in forma autentica sau atestata de avocat-in cazul structurilor

sportive de drept privat, sau copie de pe actul de dispozitie prin care au fost infiintate
si/sau organizate - in cazul structurilor sportive de drept public

b) copie de pe hotararea/incheierea judecatoreasca definitiva de acordare a personalitatii
juridice-in cazul structurilor sportive de drept privat, sau copie de pe actul de dispozitie
prin care s-a  aprobat  regulamentul  de organizare  si  functionare-in cazul  structurilor
sportive de drept public

c) copie legalizată după Certificatul de Identitate Sportivă;
d) dovada sediului;
e) dovada patrimoniului.

(8)Afilierea la F.R.L. se aprobă provizoriu de către Biroul Federal şi devine definitivă
după aprobarea Adunării Generale şi are drept consecinţă pentru cel afiliat, obligaţia respectării
Statutului, regulamentelor, normelor şi deciziilor F.R.L. comisiilor şi reprezentanţilor F.R.L.

(9) In situatia in care structurile sportive membre ale F.R.L opereaza modificari asupra
actelor  lor  constitutive,  acestea  sunt  obligate  sa  indeplineasca  formele  de  inregistrare  si
publicitate prevazute de lege (ex: inregistrare la instanta de judecata si la Registrul Sportiv)
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(10) Daca modificarile privesc: schimbarea denumirii, schimbarea sediului si a oricaror
date  de identificare(  numar  de telefon,  fax,  email,  web),  schimbarea  componentei  numerice
si/sau nominale a organelor de conducere; desfiintarea sectiei de lupte din cadrul unui club,
fuziunea cu o sectie a altui club sau fuziunea a doua cluburi, structura sportiva este obligata ca
in termen de 15 zile de la inscrierea acestor modificari  la Registrul Sportiv sa le comunice
federatiei,  sub  sanctiunea  neluarii  in  considerare  si  a  aprecierii  ca  valabile  a  informatiilor
existente la sediul F.R.L.

Art.12 -   Incetarea calitatii  de membru  al Federatiei  Romane de Lupte are loc in
urmatoarele situatii:
a) prin retragere,  pe baza unei cereri formulate de reprezentantul legal al structurii sportive,
adusa la cunostinta Biroului Federal si supusa spre validare Adunarii generale.
b)  ca  urmare  a  desfiintarii  sectiei  de  lupte  a  structurii  sportive  comunicate  F.R.L conform
procedurii stabilite la a  rt.11 alin.(10)
c)  in cazul dizolvarii si lichidarii structurii sportive
d) in cazul fuziunii sectiilor de lupte a doua sau mai multe cluburi sportive, inceteaza calitatea
de membru a clubului a carei sectie a fost desfiintata;
e) in cazul fuziunii a doua structuri sportive, inceteaza calitatea de membru a clubului care a
fost absorbit urmare a fuziunii
f) prin excludere ca urmare a intervenirii uneia din situatiile urmatoare:
-neplata obligatilor financiare timp de 2 ani consecutiv;
-nedesfasurare activitate specifica;
-neparticiparea in competitii timp de 2 ani consecutiv;
g) prin excludere pentru abateri grave de la statut, regulamente si hotarari ale Biroului Federal
h) in urma revocarii recunoasterii functionarii structurii sportive

(2) Conditiile de incetare a calitatii de membru al Federatiei Romane de Lupte ca urmare
a unei decizii  de excludere pentru abateri  sunt precizate Regulamentul  Comisiei  Centrale de
Disciplina si Etică Sportiva , anexa nr.4 la prezentul ROF.

(3) Federatia  Romana de Lupte  va  radia din evidentele sale cuprinse in Registrul de
afilieri  sportive,  cluburile  sportive  si/sau  asociatiile  judetene  asupra  carora  Ministerul
Tineretului  si  Sportului  s-a  pronuntat  in  sensul   revocarii  recunoasterii  functionarii  pentru
motivele prevazute la art.22 din Regulamentul de aplicare a Legii nr.69/2000 aprobat prin HG
nr.884/2001.

(4) Hotararile privind incetarea calitatii de membru al F.R.L pentru motivele precizate la
art.12 si  radierea  din  evidente  se  adopta  de  catre  adunarea  generala  numai  la  propunerea
Biroului Federal.

Art.13 –  (1)  Reafilierea  unei  structuri  sportive  la  F.R.L are  loc  in  cazul  in  care
aceasta, dupa ce si-a pierdut calitatea de membru ca urmare a intervenirii uneia din situatiile
prevazute la art.21 din Statut, cu exceptia motivelor de la art.21 lit.c) si g), formuleaza o noua
cerere  de afiliere  si  dovedeste  indeplinirea  conditiilor  stabilite  la  art.  11,  alin.(6)  si  (7)  din
prezentul regulament.

(2)Reafilierea unei structuri sportive care si-a pierdut calitatea de membru urmare a unei
decizii de excludere pentru motive disciplinare  poate avea loc  numai pe baza unei verificari
suplimentare  a  Biroului  Federal  privitoare  la  buna intentie,  probitatea morala  si  onestitatea
membrilor asociati  din cadrul structurii  sportive solicitante  sau a membrilor  din conducerea
acesteia, sens in care Biroul federal poate solicita orice alte inscrisuri si sau/informatii pe care le
considera ca fiind necesare, in plus fata de documentele afilierii mentionate la art.11 alin.(6) și
(7).

(3)  Reafilierea  unei  structuri  sportive  care  si-a  pierdut  calitatea  de  membru  pentru
neplata obligatiilor financiare poate avea loc numai cu conditia ca respectiva structura sportiva
să platească o taxa de reafiliere care va fi stabilită de Biroul Federal în funcție de rezultatul
verificărilor menționate la alin.(2).

9



CAPITOLUL III
PARTICIPAREA SPORTIVILOR LA COMPETITII

Art.14. - Cadrul   general
Practicarea luptelor in Romania este permisa oricarei persoane care dovedeste aptitudini

pentru aceasta disciplina sportiva, si care respecta Statutul si Regulamentele federatiei.
       Pentru a participa la competitiile oficiale de lupte, un sportiv trebuie sa fie membru al
unui club sportiv cu sectie de lupte afiliat la Federatia Romana de Lupte, sa posede un carnet de
legitimare tip, eliberat conform prevederilor legale, cu viza anuala si viza medicala la zi si sa
aiba drept de participare (viza anuala).

Art.15.  -  Conditiile  specifice privind  legitimarea,  dubla  legitimare,  transferul,
imprumutul/colaborarea, avizul medical, regulile de participare, tinuta in competitii, modul de
desfasurare a campionatelor  si  cupelor  pe categorii  de varsta individual/echipe,  taxe anuale,
clasamente,  precum  si  normele  de  acordare  a  clasificarilor  sportive  sunt  cuprinse  in
Regulamentul de organziare si desfasurare a competitiilor de lupte redactat in concordanta cu
Regulamentul International de Lupte - anexele nr.1 si nr.2 la prezentul ROF.

Art.16  -  (1)Carnetele  de legitimare ale  sportivilor trebuie sa fie vizate  anual de
Federatia Romana de Lupte, in perioada 01 ianuarie – 28/29 februarie a anului in curs. Pentru
efectuarea vizei anuale, cluburile sportive vor prezenta in perioada sus mentionata, Comisiei
Centrale de Competitii a F.R.L urmatoarele:

 carnetele de legitimare ale sportivilor , cu viza medicala recenta;
 borderoul tip, in doua exemplare, dactilografiat ( cu majuscule) in care vor fi inclusi toti 

sportivi sectiei de lupte din clubul respective, pe stiluri de lupta,  pentru care se solicita 
viza anuala;

 copie dupa chitanta de plata a taxei aferente solicitarii cluburilor ,  in contul F.R.L.
 BF poate stabili perioade suplimentare de efectuare a operatiunilor specifice Comisiei de

Competitii, în funcție de nevoi
        Pe baza acestor documente, Comisia Centrala de Competitii a F.R.L inregistreaza intr-un
registru, datele necesare pentru aplicarea vizei anuale solicitate si numarul chitantei de plata a
taxelor aferente. Pentru sportivii carora nu li s-au prezentat carnetele de legitimare in perioada
sus mentionata din motive obiective, viza anuala se va efectua si in cursul anului, cu respectarea
celor de mai sus .

(2) Eliberarea de duplicate dupa carnetele de legitimare:
         In  caz  de  pierdere  sau  deteriorare  a  carnetului  de  legitimare  al  unui  sportiv,  clubul
sportiv va solicita Comisiei Centrale de Competitii si Clasificari sportive din cadrul federatiei ,
eliberarea unui dublicat. Carnetul dublicat se elibereaza numai de F.R.L in baza urmatoarelor
documente:

 cerere de eliberare a duplicatului, cu indicarea cauzelor pentru care se solicita eliberarea
duplicatului;

 fotografie recenta , tip legitimatie (3/4 cm);
 copie dupa chitanta de plata a taxei de duplicate;
 carnetul de legitimare vechi(deteriorat) sau in caz de pierdere copie dupa borderoul prin

care s-a cerut legitimarea respectiva;
 copie dupa buletin(carte de identitate sau certificate nastere), dupa caz.
 copie dupa pasaport  si certificate de nastere

Noul  carnet  de  legitimare  va  primi  numarul  de  inregistrare  al  vechiului  carnet  de
legitimare , dar va avea inscris cuvantul “ DUPLICAT”

(3) Participarea sportivilor in competitiile oficiale nu se va putea face decat daca au viza
anuala si medicala  pe anul in curs,  trecute pe carnetul de legitimare. Verificarea acestor date
este obligatorie pentru arbitrul delegat la competitia respectiva.
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CAPITOLUL IV
ARBITRUL DE LUPTE

     
    Art.17 -  (1)Arbitrul  de  lupte  este  o  persoana oficiala  si  calificata  care  raspunde de
desfasurarea corecta a intalnirilor de lupte pe care trebuie sa le conduca dupa Regulamentul
International de lupte elaborate de UWW.
     (2)La competitiile interne de lupte, corpul de arbitri este propus de Colegiul Central al
arbitrilor,  cu aprobarea Secretarului  General al  FRL. La competitiile  Internationale  de lupte
arbitrii  sunt  aprobati  de  Biroul  Federal  la  propunerea  Colegiului  Central  al  Arbitrilor.  La
competitiile amicale de lupte, arbitrii sunt desemnati de Comitetul de organizare al competitiei.

(3)Tinuta arbitrilor la competitiile interne si  internationale de lupte este cea prevazuta
de Regulamentul International de Lupte elaborat de U.W.W. 

Art.18. - Modul de obtinere a calitatii de arbitru, atributiile arbitrului principal, Juriul de
Apel,  Titlul  de  arbitru  international  ,  precum  si  delegarea  arbitrilor  sunt  prevazute  in
Regulamentul Colegiului Central al Arbitrilor – anexa nr.3 la prezentul ROF.

CAPITOLUL V
PROCEDURA DE SOLUTIONARE A LITIGIILOR

Art.19 -  (1)Comportamentul  nesportiv,  încalcarile  sau  nerespectarea  statutului,
regulamentelor,  hotarârilor si deciziilor F.R.L. de catre membrii  afiliati  si membrii  acestora,
precum si de catre oficiali sunt sanctionate in plan disciplinar.

(2)Biroul  Federal,  impreuna  cu  Comisia  Centrala  de  Disciplina  si  Etica  Sportiva  si
celelalte comisii de specialitate din cadrul federatiei elaboreaza Regulamentul  Disciplinar al
FRL-ca parte integranta a Regulamentului Comisiei Centrale de Etica si Disciplina, stabilind
natura abaterilor disciplinare, tipurile de sanctiuni, competentele de solutionare, modul de lucru
al  instantelor  disciplinare  ale  federatiei,  respectiv  Comisia  Centrala  de  Disciplina  si  Etica
Sportiva si Comisia de Apel.

(3)In funcţie de gravitatea abaterilor se pot aplica sancţiuni  pentru structurile sportive
membre, pentru persoanele fizice (sportivi, antrenori, oficiali etc), pentru arbitri.

Art.20 -  Tipurile de abateri,  sanctiunile corelative, cuantumul amenzilor si modul de
solutionare  a  abaterilor  disciplinare  sunt  prevazute  in  regulamentul  Comisiei  Centrale  de
Disciplina  si  Etica  Sportiva  și  in  Regulamentul  Comisiei  de  Apel  (anexele  nr.4  si  nr.5  la
prezentul  ROF) documente  elaborate in  colaborare  cu  Biroul  Federal  si  in  conformitate  cu
Statutul si regulamentele si deciziile F.R.L.

Art.22  – Orice  alte  memorii,  reclamatii,  cereri  sau  contestatii  vor  fi  solutionate  de
Biroul Federal care poate decide si asupra oricaror alte chestiuni de procedura neprevazute in
prezentul Regulament.

Art.23. Modificarea prezentului Regulament se face numai de către  Biroul Federal , la
propunerea Comisiilor si Colegiilor F.R.L

Art. 24. Prezentul Regulament a fost elaborat în conformitate cu Art. 33 lit.  “a” din
Statutul  Federaţiei  Române  de  Lupte  şi  a  fost  aprobat  în  şedinţa  Biroului  Federal  din
25.11.2021

Anexe:
ANEXA 1 - Regulamentul de organizare si functionare a competitiilor de lupte
ANEXA 2 - Regulamentul International de Lupte
ANEXA 3 - Regulamentul Colegiului Central al Arbitrilor
ANEXA 4 - Regulamentul Comisiei Centrale de Disciplina si Etica Sportiva 
ANEXA 5 - Regulamentul Comisiei de Apel
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