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     Colegiul Central de Arbitri felicită sportivii, antenorii şi Federaţia Română de Lupte 

pentru rezultatele obţinute în anul 2021. 

       Anul 2021 a fost un an foarte greu din toate punctele de vedere,dar totuși prin 

sacrificii mari sa menținut activitatea  specifică.Sau organizat Jocurile Olimpice, 

Campionate Mondiale și Campionate Continentale la toate nivelurile de vârstă,turnee 

internaționale. Pe plan intern, anul trecut sau organizat toate competițiile planificate, 

lucru îmbucurător știind condițiile de pandemie. 

 Componenta Colegiului nu a suferit modificări având următoarea structură: 

• Gyarmati Ferenc-preşedinte  

• Olaru Marius-vicepreşedinte  

• Simion Popescu-secretar  

• Șerban Stelian-membru  

• Minea Gheorghe-membru  

• Florea Gheorghe-membru  

Colaborarea cu Federaţia Română de Lupte a funcţionat foarte bine atât pe plan orizontal 

cât si vertical,având contacte bune cu conducerea si comisiile din cadrul federaţiei. 

Activitatea internă a C.C. de Arbitrii 

     Anul 2021 a fost un an cu competiții la toate nivelurile de vârstă, în condiții grele 

datorită pandemiei prin care am trecut cu toții. 

Obiectivul şi scopul activităţii noastre a fost o programare valorică si echilibrată a 

arbitrilor la competiţiile interne,imparţialitatea,neutralitatea fiind pe primul plan dar 

datorită situaţiei economice a trebuit să avem in vedere si posibilităţile financiare ale 

organizatorilor. Totuşi am realizat o programare bună respectând Regulamentul De 

Funcţionare a Arbitrilor si a statutului FRL. 

Activitatea arbitrilor in general a fost bună,neexistind probleme majore,situaţiile 

tensionate fiind rezolvate cu profesionalism..Opiniile antrenorilor și arbitrilor trebuie  să 

se apropie.De aceea rugăm pe toată lumea antrenori, arbitrii să se ajute reciproc in 

activitatea depusă in sportul nostru. 

Rapoartele arbitrilor principali de la fiecare competiţie au fost analizate cu mare atenţie si 

in vederea îmbunătăţirii activităţii am luat,credem noi, cele mai bune decizii. 



Am fost foarte atenți la greșelile de arbitraj și unde a fost cazul am luat decizii pentru a 

îmbunătăți activitatea arbitrilor. Greșelile intenționate chiar au fost sancționate prin 

nedelagarea arbitrilor cu pricina la următoarele competiții 

Organizarea unui curs de perfecționare pentru arbitri considerăm că ar fi fost benefică. 

În  2021 am mai reuşit să cooptăm câţiva arbitri tineri cu reale perspective.Anul acesta 

punem accent pe formarea lor ca in viitor să avem arbitrii bine instruiţi. 

Suntem foarte deschiși la cooptarea în echipa noastră a unor arbitri de sex feminin și unor 

arbitri care să presteze activitate de secretariat. 

Activitatea externă  a C.C. de Arbitrii 

     Arbitrii noştri internaţionali de categorie IS au arbitrat la Jocurile Olimpice (Gyarmati) 

, Campionatele Mondiale (Cimpoeru, Gyarmati, Olaru), Europene (Olaru, Pavelescu) și 

Asiei (Cimpoeru) de seniori iar ceilalți la Campionatele Mondiale și Europene la diferite 

categorii de vârstă. Am avut arbitrii și la toate turneele de calificare pentru Jocurile 

Olimpice. La aceste competiţii au condus multe meciuri importante arbitrând ca arbitru 

din saltea sau şef de saltea numeroase finale mici sau finale de aur. Considerăm că este 

foarte important ca arbitrii noştri să fie prezenţi la nivelul acesta,in lumea internaţională 

deoarece diplomaţia sportivă ajută munca antrenorilor în ţară şi în străinătate.Toți arbitri 

care au participat la examen de promovare întro categorie superioară au reușit să urce o 

categorie.(Dragoș, Olteanu, Szabo) 

   Începând din anul 2022 avem încă doi arbitri internaționali (Gorjanu,Popescu) și un 

arbitru în Comisia de Arbitri din cadrul UWW (Gyarmati).  

Vă urăm succes! 

Preş.CCA  Gyarmati Ferenc 

 


