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DAREA DE SEAMĂ
Analiza rezultatelor desfăşurării Campionatului Universitar la lupta liberă pentru
anul 2018, desfășurată în perioada 03-04.04.2018.
La începutul lunei aprilie în sala de jocuri sportive a Universității de Stat de Educația Fizică
și Sport, a fost organizat Campionatul Universitar, rezervat studenților la lupta liberă la care au
participat în jur de 60 sportivi-studenți din cele 7 instituții superioare de învățămînt: USEFS,
ASEM, US din Comrat, UTM, AP „Ștefan cel Mare” MAI, USM, IRIM. Campionatul a fost
organizat la un nivel satisfăcător de Federația Sportului Universitar Studențesc, Președinte d-ul
Veaceslav Manolachi. A fost de dorit ca s-ă avem un număr de participanți mai mare și din alte
instituții de învățământ și cu o pregătire mai bună. Conform rezultatelor obținute în cele 8
categorii de greutate cei mai buni au fost cei de la USEFS, la individual și pe echipe cu 110
pungte în total obținând locul I, pe locul II-ASEM cu 45,5 pungte, pe locul III-USC cu 25
puncte. Sportivii participanți la acest campionat sunt studenți de la Facultatea Sport, Pedagogie,
Kinetoterapie, Protecție Pază Securitate și Facultatea cu Frecvență Redusă.
Campionii și premianții au primit diplome, medalii și premii bănești din partea Federației
Sportului Universitar. Campioni au devenit:

Locul - I
1. Cabac Nicolae - 61 kg (USEFS)gr. 210PEF
2. Esir Vasile -65 kg (USEFS)gr. TAS, master
3. Saculțan Maxim -70 kg (USEFS) gr. 301AM
4. Balaur Denis -86 kg (USEFS) gr.TAS

5. Olar Egor -97 kg (USEFS) gr.TAS
6. Romanov Alexandru-125 kg. (USEFS) gr. PP.
Locul - II
Locul - III
1. Moraru Daniel-57 kg.gr.314K.
1. Borzin Valentin -70kg. gr.7 FFR, locul-III
2. Sava Mihai-74kg. gr.401AM
2. Zugrav Andrei -74kg. gr.7 FFR., locul-III
3. Isac Mihai-86kg.gr. 211F+T
4. Leon Constantin-97kg. gr.7 FFR
5. Ajder Dumitru-125kg. gr. 204 PPS,
(USEFS).

Aducem sincere mulțumiri tuturor sportivilor, colegilor de catedră, studenților
participanți la acest campionat, felicitări și reprezentanților de echipe. Sperăm că în luna
septembrie să ajungem și la Campionatul Mondial Universitar cu cei mai buni, talentați luptători
de stil liber care va fi desfășurat în Brazilia.
Alexei Postolachi,
profesor-antrenor al catedrei PSI,
responsabil de echipa USEFS la proba de lupte libere.

