Federația de Lupte
Universale din
Republica Moldova
Republica Moldova
or. Chișinău
bd. Decebal 76, of. 505
+373 22 89-03-52
+37368200018
www.h2hmoldova.com

Федерация
Универсального
Боя Республики
Молдова
Республика Молодова
г. Кишинэу
бл. Дечебал 76, оф. 505
+373 22 89-03-52
+37368200018
www.h2hmoldova.com

REGULAMENTUL
Campionatului Național de Lupte Corp la Corp (rezervat seniori, juniori,
cadeți și copii), ediţia 2020.
I.Scopul şi obiectivele
1. Promovarea valenţelor culturii fizice şi sportului;
2. Promovarea ramurii sportive lupte universale
- selectarea celor mai valoroşi sportivi privind pregătirea şi participarea
cu obţinerea de performanţe la campionatele internaţionale;
- perfecţionarea măiestriei sportive;
- obţinerea experienţei competiţionale;
- promovarea imaginii Republicii Moldova pe arena internaţională.
3. Realizarea obiectivelor stipulate în:
- Clasificarea Sportivă Unică a Republicii Moldova.
4. Consolidarea relaţiilor şi colaborării în domeniul tineretului şi sportului.
II. Perioada şi locul de desfăşurare a competiţiilor
Competiţiile din cadrul Campionatului Național se vor desfăşura în incinta
Universității de Educație Fizică și Sport din mun. Chișinău, str. A. Doga 22, la data
de 06.03.2020, conform Calendarului acţiunilor sportive naţionale şi internaţionale
pe anul 2019, coordonate cu planurile competiţionale ale Federaţiei de Lupte
Universale din Republica Moldova.

III. Participanţii
La competiţiile din cadrul Campionatului Național de Lupte Corp la Corp vor
participa sportivi din municipiile și orașele Republicii Molodva.
La competiții se admit sportivii cu vîrsta de 6-7; 8-9; 10-11; 12-13; 14-15; 1617; 18+ ani din cadrul federațiilor naționale, cluburilor de lupta universala,
precum și reprezentanții altor stiluri și școli de arte marțiale.
Participanții competițiilor se împart în următoarele grupe de vîrstă și greutate :
6-7 ani: -25kg; -30kg; -35kg ; -40kg ; 40+kg
8-9 ani: -30kg; -35 kg; -40 kg; -45 kg; 45+ kg
10-11ani -35 kg; -40 kg; -45 kg; -50 kg; 50+ kg;
12-13 ani -40 kg; -45 kg; -50 kg; -55 kg; 55+ kg
14-15 ani - 45 kg; -50 kg;- 55 kg; -60 kg; -65 kg; 65+kg
16-17 ani -50 kg; -55 kg; -60 kg; -65 kg; -70kg; -75+kg
Bărbați:
18+ ani -55 kg; -60 kg; -65 kg; -70kg; -75kg; -80kg; 85kg; 90kg; 90+kg
Femei:
18+ ani - 45 kg; -50 kg;- 55 kg; -60 kg; -65 kg; -65kg; -70kg; 75kg; 75+kg

IV. Organizatorii
Campionatul Național de Lupte Corp la Corp se organizează de către
Federaţia de Lupte Universale cu suportul:
− Ministerului Culturii Educației și Cercetări;
Desfașurarea nemijlocită a competiţiilor revine Colegiului Principal de
Arbitri, aprobat de către Federaţie.
V. Condiţiile de înscrieri şi validare
Cererile preventive se depun înainte cu 7 zile de data de 29.02.2020, e-mail:
sambomoldova@gmail.com tel: +37368200018 site: www.h2hmoldova.com
VI. Programul concursului
Competițiile se vor desfășura la data de 06 Martie 2020, la adresa: or Chișinău str
A.Doga 22, în incinta Universității de Educație Fizică și Sport.
05.03.2020 de la 18-00 pînă la 19-00 cîntarul oficial și comisia de validare al
echipelor din mun. Chișinău.
06.03.2020 - ziua sosirii;
8-00 – 9-30 comisia de validare și căntarul oficial;
10-00 – deschiderea oficială;
10-20 – 14-00 - luptele preliminare;

14-00 -15-00 – pauză;
15-30- 18-00 – finalele;
18-00 – premierea;
19-00 – închiderea competițiilor, plecarea participanților.

VII. Condiţii de desfăşurare a competiţiei

- întăetate individuală;
- competițiile se vor desfășura conform regulilor Federației Internationale de Lupta
corp la corp, conform sistemului olimpic.
Petrecerea nemijloită a competițiilor (luptelor) se pune în sarcina arbitrilor de
competiție aprobată de către comitetul de organizare.
Arbitrul principal – Cernîș Oleg.
Durata luptei:
- Luptele preliminare vor dura 3 minute;
- Luptele finale - 4 minute;
La seniori toate luptle vor 5 minute. În cazul punctelor egale cîștigătorul se
evedințiază de arbitri.
Uniforma și echiparea participanților
Uniforma sportivă a participanților: conform Regulamentului: Scurtă de lupte corp
la corp, centură albastră sau roșie. Folosirea cochililor, căștilor protectoare și
mănușilor este obligatorie (culorile echipamentului conform colțului roșu sau
albastru).
IIX.Condiţii de premiere
Campionii şi premianţii se menţionează cu medalii şi diplome.
IX. Condiţii financiare
Cheltuielile de transport (tur-retur) ale participanților le vor suporta organizatiile
ce deleagă sportivii la competiție.
Cota de participare 200 lei.
Prezentul regulament serveşte drept invitaţie la concurs.

