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Victorie de palmares cu Islanda 3-2 

 

Echipa națională de hochei pe gheață a României a obținut o victorie 
de palmares în ultimul meci al Campionatului Mondial, grupa valorică 

IIA, de la Reykjavik, din Islanda. Deși tricolorii erau calificați 
matematic, ei și-au respectat blazonul și s-au impus în fața naționalei 

țării gazdă, cu scorul de 3-2 (1-0, 1-1, 0-1, 1-0), după prelungiri. 

Scorul a fost deschis de Csergo (Țapu și Irimia), iar în repriza secundă veteranul Timaru a punctat poate la ultimul 

meci în tricoul naționalei, după o combinație cu Pysarenko. 
 
La mijlocul meciului, în poarta noastră s-a efectuat o schimbare, locul lui Catrinoi fiind luat de Onodi. Golul decisiv a 
fost înscris de Gliga, în minutul 2.45 de prelungiri, pasele fiind semnate de Zsok și Papp.  

Raportul șuturilor la poartă a fost de 38-30 în favoarea noastră, iar cel al minutelor de penalizare a însemnat 4-4. 

 
Promovare după 7-1 cu Spania 

 

Echipa națională de hochei pe gheață a României a câștigat, cu o 
rundă înainte de final, Campionatul Mondial, grupa valorică IIA, de la 
Reykjavik, din Islanda. Tricolorii au realizat astăzi un succes 
categoric, în meciul decisiv contra Spaniei.  
Scorul final este concludent: 7-1 (2-0, 0-0, 5-1).  

Ibericii au reușit să se agațe de noi doar în primele două reprize, după care, condiția fizică foarte bună a băieților 

noștri a creat diferența finală. 
 

Golurile noastre au fost reușite, în ordine, de următorii jucători: Mihály (Gliga), Mihály (Gliga și Borș), Mihály (Gliga și 
Zsok), Biro (Timaru și Molnar), Trancă (Goga și Mihály), Lorincz (Pysarenko și Trancă) și Molnar (Biro și Papp). 

Raportul șuturilor la poartă a fost și el unul decalibrat în favoarea noastră, 40-25.  
 

Indiferent de celelalte rezultate în meciurile rămase până la finele competiției, România este matematic câștigătoare a 
grupei, cu 12 puncte acumulate, din tot atâtea posibile. Echipa noastră merită toate felicitările pentru promovarea în 

eșalonul IB. 

 
Încă un pas spre promovare după 4-3 cu Belgia 

 

Echipa națională de hochei pe gheață a României a obținut azi al 
treilea succes la Campionatul Mondial, grupa valorică IIA, de la 
Reykjavik, din Islanda. Tricolorii s-au impus cu 4-3 (3-0, 0-2, 1-1) în 

fața Belgiei. Meciul a început cu o dominare netă a noastră, prima 

repriză fiind la discreția băieților pregătiți de Greg Lindqvist. 

Mihály Ede a deschis scorul la primul power play al meciului, după o combinație în linia specială cu Goga și Zsok. 

Imecs (Trancă și Lorincz), urmat de Gliga (Mihály și Goga) au conturat rezultatul primei reprize, la trei goluri diferență 
în favoarea noastră.  
 

Tricolorii s-au crezut, poate, câștigători prea devreme ai meciului. Belgienii ne-au trezit la realitate prin cele două goluri 
din repriza a doua, cu care au reintrat în joc. Golul lui Roberto Gliga, la pasa lui Zsok, în startul ultimei perioade, a 

refăcut o diferență mai aproape de normalitate.  
 
După eliminarea de 2+10 minute a lui Flinta, în acea superioritate, Belgia a redus din nou din handicap, iar eforturile 

de final ale oponenților, care au scos portarul dintre buturi, nu s-au materializat și pe tabela de marcaj. În pofida 

inerentelor căderi de joc, important este pentru tricolori că au obținut al treilea succes consecutiv, toate în timp 
regulamentar, ceea ce echivalează cu maximum de puncte după trei runde. 
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A doua victorie la Reykjavik după 5-1 cu Australia 

 

Echipa națională de hochei pe gheață a României a obținut al doilea 
succes în tot atâtea meciuri, la Campionatul Mondial, grupa valorică 
IIA, de la Reykjavik, din Islanda.Tricolorii s-au impus cu 5-1 (2-0, 0-0, 
3-1) în fața Australiei. Jocul contra ”cangurilor” a fost tot timpul la 

discreția noastră, practic pe gheață existând o singură echipă, a 
României. 

Încă din repriza de start ne-am impus cu autoritate punctul de vedere, iar două acțiuni ofensive au fost finalizate cu 
gol. Pucurile au fost trimise în plasă de Gliga (Goga) și Lorincz (Borș și Goga). 
După o a doua repriză albă, golurile au reapărut în partea de final. Statisticile lui Onodi au fost stricate de golul primit 

la 3-0. Reușitele celelalte ale formației noastre au fost semnate de Goga (Borș și Mihály) în superioritate, Mihály (Zsok 

și Gliga) și Flinta (Timaru și Pysarenko). 
România este, până la încheierea acestei runde, lider în Islanda cu două victorii care aduc șase puncte, și un 
golaveraj excelent, de 13-5. 

Raportul șuturilor la poartă, în meciul cu hocheiștii din Emisfera Sudică, a fost 34-20 pentru noi.  Cel mai bun jucător al 
nostru a fost desemnat portarul Onodi. 
Mâine e zi de pauză la Reykjavik, dar noi vom aștepta celelalte meciuri ale rundei a doua, pentru a putea contura 
clasamentul intermediar. 
 

Debut victorios la Campionatul Mondial după 8-4 cu Serbia 

 

Echipa națională de hochei pe gheață a României a debutat cu 
dreptul la Campionatul Mondial, grupa valorică IIA, care se dispută la 
Reykjavik, în Islanda. Tricolorii au învins Serbia în prima etapă, cu 
scorul de 8-4 (3-0, 3-2, 2-2). Începutul meciului ne-a fost favorabil, 
Biro Mátyás marcând din pasa lui Molnar, după 106 secunde. Pe 

streamingul islandez, ca marcator s-a văzut Țapu, însă raportul 
oficial l-a creditat pe Biro. 

Până la prima pauză, echipa noastră a mai înscris de două ori, prin Lorincz (Trancă, Flinta) și Zsok (Timaru). 

Partea de mijloc a meciului a fost ceva mai echilibrată, jucătorii noștri încetinind un pic ritmul de patinaj, la adăpostul 
celor trei goluri de pe tabelă. Avantajul a crescut până la 6-2, reușitele noastre fiind semnate de Mihály (Zsok), Papp 

(Zsok și Gliga) și Lorincz (Trancă și Flinta). 

În ultima repriză, România a gestionat foarte bine avantajul, cu gândul la următoarele meciuri ale competiției. Scorul 

final a fost stabilit la 8-4, ultimele noastre goluri fiind înscrise de Timaru (Biro Mátyás) și Biro Mátyás (Timaru și Borș).  
Raportul șuturilor la poartă în acest meci ne-a fost favorabil, 30-21, Catrinoi reușind între buturi 21 de parade. Din 
punct de vedere disciplinar, meciul poate fi catalogat drept cuminte. Sârbii au avut 6 minute de penalizare, iar noi o 

singură penalizare, din care oponenții ne-au și marcat, de altfel, primul lor gol.  
Cel mai bun jucător al nostru a fost desemnat Daniel Trancă. 
Live IIHF: http://www.iihf.com/competition/474/  Live stream: ttp://www.ihi.is/is/ihitv 
 

 

http://www.iihf.com/competition/474/
http://www.ihi.is/is/ihitv
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IIHF salută performanța României 

 

Federația Internațională de Hochei pe Gheață (IIHF) a salutat 

performanța echipei naționale a României, care deja a câștigat 
Campionatul Mondial, grupa valorică IIA. 
Forul mondial a postat pe pagina sa oficială un articol amplu despre 
participarea noastră la Reykjavik, pigmentat cu declarații ale 

selecționerului Greg Lindqvist. Din acest material, spicuim și noi 
câteva fragmente, în rândurile care urmează. 

Materialul începe prin rememorarea succeselor românești repurtate în 
Islanda, dar și cu declarația tehnicianului suedez, care subliniază că 
am mers la Reykjavik cu un singur gând, acela de a promova.Se 

insistă apoi asupra meciului cu Belgia, câștigat de noi cu 4-3. 

Tricolorii au trăit periculos după o primă perioadă dominată cvasitotal, încheiată cu 3-0 și un raport al șuturilor pe 

poartă zdrobitor, de 15-2. Este amintită și prestația tânărului portar debutant, Onodi (20 de ani), iar concluzia o trage 
același Lindqvist: ”Ei ne-au presat tare, iar nouă ne-au lipsit cei mai rapizi fundași. Am avut însă o primă linie, condusă 
de Roberto Gliga, care a dus greul”. 

Gliga, în centrul tridentului alcătuit cu aripile Zsok și Mihály, a fost cea mai ofensivă linie a noastră, generând cele mai 

multe puncte cumulate în cele patru meciuri de până acum. Lindqvist vorbește și despre întărirea echipei față de 
sezonul trecut. ”Au revenit șase jucători care atunci au lipsit. O piesă importantă este Goga Atilla, căpitanul echipei, 

dar și tinerii debutanți Onodi sau Trancă. Sunt și trei jucători care la Reykjavik își încheie cariera internațională, dar 

vom încerca să găsim soluții pentru înlocuirea lor. Performanța din Islanda va fi deplină atunci când vom demonstra 
că avem capacitatea de a rămâne în prima divizie valorică a hocheiului mondial”, a mai precizat Lindqvist pentru sursa 
citată. 
 

La rândul său, Roberto Gliga a subliniat: ”Am demonstrat că avem capacitate. Cu echipa completă și cu ambiția 
demonstrată acum, sunt convins că vom rămâne în grupa valorică IB”. 
Articolul original poate fi lecturat aici: http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-
singleview/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9601&cHash=ece40782ac3324b8120d71de66dac6b5 

 
Alexandru Hălăucă la încheierea sezonului  

 

La încheierea sezonului competițional 2014-2015, secretarul general al Federației 
Române de Hochei pe Gheață, fostul internațional Alexandru Hălăucă, este cea mai 
potrivită persoană să tragă concluziile referitoare la participarea României la 
Campionatul Mondial, grupa valorică IIA, de la Reykjavik, din Islanda.  

”Am câștigat competiția islandeză, în primul rând, deoarece la echipă a fost o atmosferă 
extraordinară. Jucătorii au fost prieteni între ei, lucru care a adus un spor de 

performanță pe teren. Totul în vestiar a fost perfect. Jucătorii s-au ajutat unii pe alții și 
au format o echipă omogenă. A contat foarte mult și acel cantonament premergător de 

la Glasgow, unde am avut ocazia să jucăm împreună și să stabilim liniile. Antrenorii și-
au făcut din plin datoria, ei fiind cei care au avut în sarcină tactica și alegerea jucătorilor. 
Până la urmă totul s-a dovedit inspirat, iar această echipă tehnică s-a adaptat excelent 
la lotul avut pe mână. 

Noi am făcut eforturi ca totul să fie cum trebuie. Am mers în Islanda cu o zi mai înainte, tocmai pentru o adaptare mai 

bună și pentru ca hocheiștii să fie odihniți. Nu am precupețit nici un efort, iar rezultatul a însemnat fructificarea șansei 

de a promova în eșalonul valoric IB. Știm că va fi greu să ne menținem acolo, dar avem multe șanse de a lega mai 
multe generații și de a progresa în clasamentele hocheiului mondial”. 
Legat de activitatea internă, Alexandru Hălăucă s-a mărginit să declare: ”Sezonul 2014-2015 l-am dus la capăt cu 

bine. Am preluat o moștenire foarte grea, foarte dificil de manageriat. Din mers am încercat, și în mare parte am reușit, 
să reglăm lucrurile, paralel cu activitățile de rutină, pentru ca FRHG, competițiile și celelalte, să aibă continuitate. Nu 
pot decât să promit că voi continua munca, pe linia pe care ne-am angajat cu toții, iar iubitorii hocheiului din România 
vor avea parte, în curând, de surprize frumoase”. 

 

http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9601&cHash=ece40782ac3324b8120d71de66dac6b5
http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=9601&cHash=ece40782ac3324b8120d71de66dac6b5
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Lindqvist mizează pe echipa României 

 

Antrenorul suedez Kjell Greg Lindqvist, care a condus echipa națională a României în 
campania victorioasă la Campionatul Mondial, grupa valorică IIA, din Islanda, s-a 

destăinuit pentru site-ul oficial al FRHG, www.rohockey.ro, la întoarcerea în țară.  
Iată mai jos ce a declarat Lindqvist:  

”Sunt foarte bucuros că băieții s-au dăruit și au jucat foarte bine. Am plecat la drum cu 
un singur obiectiv, promovarea, pe care deja l-am atins cu o etapă înainte de încheierea 

competiției. Ar fi incorect să remarc pe cineva anume. Întreaga echipă a muncit și a 

respectat planul de joc. O subliniere specială aș face doar pentru jucătorii tineri, care s-

au prezentat remarcabil, cu multă forță, vigoare și dorință de afirmare sub tricoul tricolor. 
Sunt convins că avem un nucleu foarte bun, iar generațiile care vin din urmă sunt 
talentate. 

Cu acești jucători, dacă vom reuși să le asigurăm cantonamente și turnee puternice, nu avem cum să retrogradăm 
anul viitor, din grupa valorică IB a Campionatului Mondial”, a mai spus Lindqvist. 

 
Nelu Alexe mizează pe tinerii hocheiști români 

 

Ecourile succesului repurtat de hocheiștii români la Reykjavik, în Islanda, unde am 
câștigat fără emoții grupa valorică IIA a Campionatului Mondial, încă nu s-au stins. 

Contactat pe această temă, Nelu Alexe, antrenorul secund al naționalei, a declarat 
următoarele: 
”Subscriu celor spuse de Greg Lindqvist înaintea mea. Cred că trebuie să mizăm 
foarte mult pe tinerii hocheiști români în viitor. Toți cei care au fost selectați din rândul 

speranțelor, și-au făcut datoria din plin față de națională. Mă refer la Gliga, Trancă, 

Onodi, Borș, Molnar și toate celelalte achiziții ale echipei naționale de hochei pe 

gheață a României. Trebuie să realizăm schimbul de generații din mers, pentru că 
vrem și rezultate. Eu consider că, beneficiind de serviciile acestei generații, vom 

rămâne în eșalonul IB, acolo unde, judecând după posibilitățile actuale, este locul 
hocheiului românesc”, a transmis Alexe tuturor iubitorilor hocheiului din România. 

Nelu Alexe (foto) este și antrenor principal la CSA Steaua București. În această ipostază, el și-a continuat discursul: 

”Absența unui patinoar funcțional în Capitală a slăbit nu doar forța hocheiului bucureștean, ci și pe cea a hocheiului 

românesc. Bucureștiul este un centru de tradiție și merită un patinoar. Concurența nu va face decât ca valoarea să 

crească. Noi am făcut eforturi uriașe să ținem în viață secția de hochei le Steaua, pentru că toate echipele au fost 
obligate să se mute, cu arme și bagaje, la Cârța, în județul Harghita. Pe această cale mulțumesc domnului Cristian 
Cîrlan, de la CSA Steaua, pentru toată implicarea”, a încheiat Alexe.   

 

Programul naționalei la Campionatul Mondial din Islanda 

 

 
Programul meciurilor României este următorul: 
 
- 13 aprilie, ora 19.30, cu Serbia; 
- 14 aprilie, ora 16.00, cu Australia; 
- 16 aprilie, ora 16.00, cu Belgia; 
- 17 aprilie, ora 19.30, cu Spania; 
- 19 aprilie, ora 23.00, cu Islanda. 

Toate meciurile acestei competiții vor avea loc la patinoarul Laugardalur Arena, din 
capitala islandeză. 

Echipa națională de hochei pe gheață a României va participa, în perioada 13-19 aprilie 2015, la Campionatul Mondial 

de seniori, grupa valorică IIA. Singurul obiectiv acceptat de delegația tricoloră care a plecat la Reykjavik, în Islanda, 

este obținerea locului întâi și al promovării pe verticală, în grupa valorică IB. 
Mult succes antrenorilor și jucătorilor care au făcut Paștele departe de familii! 

 
 

http://www.rohockey.ro/


                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               FEDERAŢIA ROMÂNĂ 
                                                                                                                                                                                                                             DE HOCHEI PE GHEAŢĂ 
    

Volumul 1 / No. 4            Publicat de Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă             Aprilie  2015 
 

                                                                                                                                   7 

 

 

Alexandru Hălăucă: ”Mergem în Islanda să câștigăm” 

 

Mâine dimineață, echipa națională de hochei pe gheață va decola spre 
Reykjavik, via Glasgow. Tricolorii vor efectua întâi un cantonament în Scoția, 

unde vor susține și două meciuri de verificare. După aceea se va continua traseul 
spre capitala Islandei, unde vom participa la Campionatul Mondial, grupa valorică 

IIA. Conducătorul delegației noastre este secretarul general al Federației Române 
de Hochei pe Gheață, Alexandru Hălăucă (foto). Înainte de îmbarcare, acesta a 

făcut o scurtă declarație pentru rohockey.ro: 

”Singurul obiectiv pe care ne putem permite să ni-l fixăm este câștigarea grupei. 
Știm că adversarii s-au întărit, dar nu avem voie să ratăm promovarea și, implicit, 
revenirea în grupa valorică IB, de unde am retrogradat anul trecut. 

Atmosfera la nivelul lotului este una foarte bună. Băieții sunt înarmați cu un optimism moderat. Toți facem eforturi și 
vom fi departe de familii în perioada sărbătorilor pascale, dar avem convingerea că totul va ieși bine. Doresc să le 
transmit anticipat tuturor iubitorilor hocheiului din țară Sărbători Fericite, și să îi asigur că vom face tot posibilul pentru 
a ocupa locul întâi în Islanda”. 
 

Înfrângere în al doilea meci al turneului britanic 

 

Echipa națională de hochei pe gheață a României a încheiat stagiul 
de pregătire din Scoția, în vederea Campionatului Mondial grupa 

valorică IIA, cu o înfrângere suferită în fața echipei de speranțe a Marii 

Britanii. Scorul final a fost 3-1 (0-0, 2-0, 1-1), în favoarea selecționatei 
locale. Prima repriză, ca și în precedentul test, contra Scoției, a fost 
una albă. Britanicii au avut o mare ocazie, dar Catrinoi s-a remarcat 

între buturi și a anihilat oportunitatea gazdelor. Formația locală a fost 

mai insistentă în atac, iar raportul șuturilor pe spațiul porții le-a fost 
favorabil, 10-3.  

Încă odată s-a constatat aceeași deficiență din startul reprizei secunde, când, identic precum la jocul de acum două 
zile, tricolorii au încasat un gol rapid, la doar 49 de secunde de la reluare. Trebuie precizat și că golul care a maculat 
tabela s-a marcat în superioritate, după eliminarea lui Goga Atilla. 

Britanicii, foarte motivați de oportunitatea de a juca împotriva unei echipe naționale, au patinat frenetic și au impus un 
ritm rapid de desfășurare al jocului. Pe acest fond a venit golul de 2-0, iar în punctul de mijloc al meciului, ambele 

echipe au schimbat portarii, pentru noi intrând pe gheață Onodi. 

Repriza a doua a relevat o statistică a șuturilor pe poartă mult mai echilibrată, dar totuși favorabilă gazdelor, 8-7. 
În ultima perioadă, s-a recurs la permutări între linii, pentru ca antrenorul nostru Kjell Greg Lindqvist să vadă 
potențialul tuturor hocheiștilor și să observe combinațiile cele mai eficiente. Fiecare formație a  mai înscris câteodată, 

golul nostru de onoare închizând tabela, după execuția semnată de Biro Mátyás. Capitolul șuturi ne-a fost favorabil 
acum, 11-5. 
 

Scoția - România 5-4 

 

Echipa națională de hochei pe gheață a României, aflată la Glasgow, în 
pregătire pentru Campionatul Mondial, grupa valorică IIA, a pierdut 

aseară primul meci de verificare, contra unei selecționate scoțiene, cu 
scorul de 5-4 (0-0, 2-3, 3-1).Jocul a fost foarte antrenant, ambele echipe 

dăruindu-se total pe gheață. Prima repriză a fost dominată clar de 
tricolori, care, în ciuda ocaziilor pe care și le-au creat, nu au reușit să 

marcheze. Raportul șuturilor în această perioadă a fost de 11-4 în 
favoarea noastră, însă, trebuie precizat, că gazdele au trimis de trei ori 
pucul în bară, lucru necontabilizat de statistica anterioară. 

Partea de mijloc a jocului a adus și golurile. Gazdele au deschis scorul la 45 de secunde de la reluare, însă noi am 

egalat prin Imecs Atilla, în superioritate numerică. La mijlocul meciului, scoțienii au trecut din nou în avantaj pe tabela 
de marcaj, dar noi am revenit înainte de pauză și am marcat de două ori consecutiv, prin Sallo Alpar, din pasa lui 

Mastaleriu Zsolt, dar și prin Botond Flinta, care a revenit pe gheață după o penalizare de două minute, a preluat pucul 
din zona de intrare de la banca de pedepse, iar cursa sa s-a finalizat cu gol. 
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Ultima repriză a început din nou defavorabil pentru hocheiștii noștri, care au primit gol la doar 9 secunde distanță de 

reluarea meciului, semn că primul minut al perioadelor este un tendon ahilean. Scoțienii, mai organizați, au preluat 

apoi conducerea, însă noi am egalat la patru prin reușita semnată de Zsok Levente, în minutul 57.53. Când scorul final 
părea pecetluit, iar echipele se pregăteau de prelungiri, scoțienii au marcat golul de 5-4, cu 68 de secunde înainte de 
încheierea meciului. 
Testul s-a dovedit a fi foarte util pentru ambele echipe, lucru remarcat de antrenori. Pentru România va urma al doilea 
joc de verificare, pe 10 aprilie de la ora locală 7.30 PM, în compania echipei secunde a Marii Britanii. 
 

Scoțienii tratează cu interes meciul contra României 

 

Astă-seară, echipa națională de hochei pe gheață a României debutează în 

turneul de pregătire din Scoția, împotriva unei selecționate formate numai 

din jucători scoțieni. Gazdele noastre tratează jocul cu maximum de 
seriozitate. Tehnicianul acestei echipe se bazează pe jucători tineri, de 
perspectivă, care provin de la trei formații: Dundee Stars, Edingurgh Capitals 

și Fife Flyers. Selecționerul scoțian, Todd Dutiaume, a declarat presei locale 

că ”este o onoare să se confrunte cu echipa națională a României și crede 
că acest test este util de ambele părți”. 

Formația noastră va mai juca peste două zile, împotriva selecționatei secunde a Marii Britanii.  

Arena pe care se va juca, patinoarul celor de la Fife Flyers, echipă de unde provine osatura selecționatei scoțiene, 

este redat în imaginea atașată. Patinoarul se numește Fife Ice Arena. Vom reveni cu amănunte despre acest joc, pe 
parcursul zilei de mâine. Mult succes!  
 

Detalii despre adversarii din turneul britanic 

 

Echipa națională de hochei pe gheață seniori a României se va pregăti în Marea Britanie, 
pentru Campionatul Mondial din Islanda, grupa valorică IIA. 
Avem câteva detalii despre adversarele pe care formația noastră le va înfrunta în timpul 

acestui stagiu. Astfel, primul meci, în data de 8 aprilie, va fi împotriva unei selecționate care 

se va compune exclusiv din jucători scoțieni. După cum se știe, IIHF nu acceptă decât 
Marea Britanie în competițiile oficiale, așa că Scoția nu va putea juca împotriva noastră, la 

nivel de echipe naționale.  
În a doua partidă, tricolorii se vor confrunta cu echipa a doua a Marii Britanie, care a fost 
selectată de antrenorul principal Pete Russell. Cum prima formulă britanică joacă cu 
Polonia în aceaşi perioadă la National Ice Centre din Nottingham şi Coventry's Skydome la 
meciul din 10 aprilie, pe banca tehnică a gazdelor vor sta antrenorii Martin Grubb și Simon 
Leach. 

Jim Anderson, președintele Asociației Britanice de Hochei pe Gheață, a salutat sosirea sportivilor români în țara sa, 
pentru turneul de verificare dinaintea Campionatului Mondial. 
GB PROSPECT TEAM TO PLAY AT FIFE  

A Great Britain Senior Prospects team will face Team Romania in Scotland in April 2015. 
Romania will pay two games in Scotland as part of their preparations for the World Championship (Division 2A) 
tournament in Iceland. 
A Scottish Elite Select team will play Romania on Wednesday 8th April (7:30pm) at Fife Ice Arena, while the game 
between the GB Senior Prospects team and Team Romania takes place on Friday 10th April (7:30pm) also at Fife Ice 
Arena. The GB Senior Prospects Team has been chosen by GB Men's head coach Pete Russell along with other GB 
coaches- and the team will be coached by Martin Grubb and Simon Leach.  
  
Jim Anderson, Chairman of Ice Hockey UK, said:  
"I would like to thank all involved behind the scenes for their help in organizing these games at such short notice. 
Allowing us to play host to Romania and help their preparations for their World Championship tournament.  
"Alma Gregor has stepped back in to manage the team and Craig Cooke will be equipment manager. I would like to 
thank them for giving up their time for these games." 
 

http://www.fifeflyers.co.uk/index.php/extensions/flyers-news/523-gb-prospect-team-to-play-at-fife
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Tricolorii s-au reunit la Braşov 

 

Lotul național de hochei pe gheață seniori al României s-a reunit ieri, 1 aprilie, la 
Brașov, sub conducerea antrenorului suedez Kjell Greg Lindqvist.  
 

Tricolorii se vor pregăti centralizat sub Tâmpa, timp de șase zile, după care vor 

pleca pe data de 7 aprilie la Glasgow, în Scoția, pentru un cantonament de patru 
zile, care va include și două partide de verificare. 

România va evolua pe 8 aprilie contra echipei de club Fife Flyers Elite, după care, în 10 aprilie, avem programat un 
meci amical cu selecționata secundă a Marii Britanii. Prima echipă britanică participă, în aceeași perioadă, la o 
dublă contra Poloniei. Direct din Scoția, în data de 11 aprilie va avea loc îmbarcarea spre capitala Islandei, Reykjavik, 
unde între 13 și 19 aprilie vom evolua la Campionatul Mondial, grupa valorică IIA. 
Lotul lărgit anunțat pentru cantonamentul scoțian, este alcătuit din următorii jucători: 
Portari: 
CATRINOI Cornea Adrian (CSA Steaua București), FULOP Rajmond Andras (ASC Corona Brașov), ONODI Otto Akos 
(CSM Dunărea Galați), ADORJAN Attila (Miskolci Jegesmedvék). 
 Fundași: 
 GOGA  Attila (CSM Dunărea Galați), BORS Huba Ferenc (Progym Gheorgheni), PYSARENKO Ievgen (ASC Corona 
Brașov), PAPP Szabolcs Tibor (CSM Dunărea Galați), NAGY Istvan (CSM Dunărea Galați), ȚAPU Ciprian Alexandru 
(CSA Steaua București), FLINTA  Botond Istvan (CSM Dunărea Galați), SALLO Alpar (Progym Gheorgheni), 
MASTALERIU Zsolt (Oxford City Stars), KOZMA Zsolt (Progym Gheorgheni). 
 Atacanți: 
 TRANCA  Daniel (Progym Gheorgheni), MOLNAR Zsombor (Progym Gheorgheni), GLIGA  Roberto (Caen), TIMARU 
Ioan (CSA Steaua București), CSERGO Hunor (Progym Gheorgheni), IMECS Attila (ASC Corona Brașov), MUNTEANU 
Alexandru Cristian (CSA Steaua București), ZSOK Levente (ASC Corona Brașov), MIHALY Ede (CSM Dunărea Galați), 
LORINCZ Levente (CSM Dunărea Galați), BIRO Matyas (Sport Club Miercurea Ciuc), IRIMIA Adrian (CSM Dunărea 
Galați). 
 Antrenori: 
LINDQVIST  Kjell Greger 
ALEXE Nelu 
 
Mult succes! 
 

 
 
Paşte Fericit 2015 ! 

 

 
Federația Română de Hochei pe Gheață are plăcerea să ureze tuturor celor care fac parte 

din comunitatea hocheistică, dar nu numai, tradiționalul Paşte Fericit ! 
 
Jucătorilor, arbitrilor, antrenorilor, susținătorilor le urăm sănătate, pace și lumină în case și în 
suflet. 
 
Hristos a Înviat !  
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Interviu exclusiv cu antrenorul naționalei, Kjell Greg Lindqvist 

 

Astăzi, 25 martie, antrenorul echipei naționale de hochei pe gheață, suedezul 

Kjell Greg Lindqvist, împlinește frumoasa vârstă de 49 de ani. Federația Română 
de Hochei pe Gheață a considerat oportun să îi spună antrenorului ”La Mulți Ani”, 
într-un mod aparte, prin publicarea unui interviu în exclusivitate pe pagina oficială, 

www.rohockey.ro. Părerile și opiniile lui Lindqvist, despre hocheiul românesc și nu 
numai, le puteți citi în rândurile de mai jos. 

Reporter: - Vă salutăm și La Mulți Ani domnule Lindqvist! 
Kjell Greg Lindqvist: - Vă mulțumesc frumos! 

R: - Cum vă petreceți ziua de naștere? 
KGL: - Așa cum am petrecut mereu în ultimii ani, prin muncă. Sunt la Galați, 
pentru cele două meciuri din finala campionatului național, unde pot urmări 

la lucru mai mulți jucători care pot fi selecționați. 

 

R: - Ne apropiem de Campionatul Mondial din Islanda. Ne puteți dezvălui ceva din filosofia de selecție? 
KGL: - Ideea mea generală pentru selectarea jucătorilor este una singură. Îmi plac foarte mult, și implicit îi 

aleg, jucătorii care înțeleg să evolueze în primul rând pentru echipă și nu pentru ei înșiși. Spiritul de echipă 
contează foarte mult pentru mine. De aceea poate că în avionul de Islanda se vor regăsi jucători care poate nu 

au abilități mai bune decât alții, dar care au o determinare suplimentară și fac o atmosferă pozitivă în vestiar. 
R: - Care ar fi obiectivul pentru Campionatul Mondial? 
KGL: - Nu există dubii. Mergem la Reykjavik să câștigăm. Am retrogradat anul trecut, dar acum suntem 
obligați de bogata tradiție a hocheiului românesc, să revenim în eșalonul superior. Nu spun că va fi o 

competiție ușoară. Toate echipele s-au întărit și și-au crescut volumul de joc, însă noi trebuie să contracarăm 

aceste argumente ale lor și să obținem locul întâi. 

R: - Cum vi se pare finala campionatului național? 
KGL: - În general campionatul intern anul acesta a fost unul surprinzător și spectaculos. Galațiul are o 

determinare extraordinară. Steaua este tradiție și vrea să demonstreze că poate face performanță, chiar și fără 

un patinoar la București. Jocul ambelor echipe a crescut și este foarte estetic. Tehnic și tactic, competiția 
internă a crescut mult. 
R: - Corona este o surpriză neplăcută? 
KGL: - Mă doare acest subiect. Campioana en-titre s-a prezentat, în toate competițiile, sub așteptări anul 
acesta. Nu vreau să completez mai mult, decât prin a spune că am primit foarte multe telefoane prin care mi s-
a transmis că tot ceea ce am construit eu în trei ani la Brașov, s-a distrus într-un singur sezon... 

R: -  Veniți dintr-o țară a hocheiului. Succint ce diferență majoră este între Suedia și România, hocheistic vorbind? 
KGL: - Într-o singură frază, pot sintetiza răspunsul la această întrebare. Suedia are mai multe patinoare decât 

sunt jucătorii legitimați în România. Cu asta am spus cred totul... 

R: - Din Suedia și Finlanda pleacă an de an jucători tineri, foarte valoroși, în NHL. Noi am avut un aspirant la draft, 
anul trecut. 
KGL: - iarăși este incomparabilă situația. Știu că Peter Balazs, care joacă în Germania, a fost draftat anul trecut 

de liga profesionistă nord-americană. Se pare că va fi din nou inclus pe liste și, poate, anul acesta va avea mai 
mult noroc. Din Suedia merg vagoane de jucători peste Ocean, deoarece hocheiul suedez produce pe bandă 

rulantă. Sunt multe școli, concurența e acerbă, iar hocheiul este sport-rege în Suedia. 
R: - Chiar mai popular decât fotbalul? 
KGL: - Da, chiar mai popular decât fotbalul. Mulți suedezi consideră că la fotbal nu se întâmplă multe 
evenimente și de aceea spectacolul este plictisitor. La hochei în schimb, permanent pe gheață se petrece 

ceva. În plus, condițiile meteorologice din Suedia sunt evident în favoarea hocheiului. 

R: - Două echipe suedeze s-au întâlnit în finala primei ediții a Cupei Campionilor Europeni. Credeți în reușita acestui 
proiect? 
KGL: - Am văzut acel meci foarte spectaculos. Lulea s-a impus în finală, pe teren propriu, 4-2 cu Frolunda. E 

dificil ca proiectul unei Ligi a Campionilor la hochei să prindă imediat, deoarece piața e deja suprasaturată. 
dar, treptat, sunt convins că lucrurile vor merge bine. 
 
 

http://www.rohockey.ro/
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R: - Ar fi o soluție pentru România naturalizarea jucătorilor străini? 
KGL: - Categoric nu! Cel puțin din punctul meu de vedere, un român trebuie să joace doar pentru România, iar 

un suedez doar pentru Suedia. Personal sunt împotriva regulii IIHF care permite migrația jucătorilor de la un 
pașaport la altul. Totuși, suntem obligați de conjunctură să realizăm și noi astfel de transferuri. Pisarenko 

poate fi excepția de la regulă, deoarece el a fost efectiv adoptat foarte bine de România. Dar excepția nu 

trebuie să devină regulă. Ne trebuie investiții masive în juniori și în copii. Ne trebuie răbdare, patinoare, 
antrenori pasionați. Asta e soluția, în nici un caz naturalizarea străinilor, care poate avea doar efect pe termen 
scurt. 
R: - În acest context, victoria juniorilor de la Novi Sad e un imbold? 
KGL: - Desigur. Succesul juniorilor U18 demonstrează că România are potențial pentru hochei. Sper ca în 

scurt timp să strângem vârfurile de la câteva generații, pentru a crea un nou nucleu al echipei naționale. Sper 
și ca în campionatul național să văd cât mai mulți tineri în liniile echipelor, în locul celor de 37 de ani sau chiar 

mai mult. Este o altă posibilitate de creștere, pentru viitor.  

R: - Vă mulțumim și încă odată La Mulți Ani! 
KGL - Și eu vă mulțumesc! 

 
Lotul României pentru Campionatul Mondial U18 

 

Astăzi, la Novi Sad, în Serbia, începe ediția 2015 a Campionatului Mondial de hochei pe 

gheață pentru juniori sub 18 ani, grupa valorică IIB, competiție la care participantă este și 
echipa națională a României. 
După un cantonament în Slovacia, colectivul tehnic a decis asupra lotului cu care se va aborda 
Mondialul de la Novi Sad. Iată-i pe cei care au efectuat deplasarea în Serbia: 
Portari:  
URUC Daniel (CSA Steaua Bucureşti), MORE Szabolcs (ASC Corona Braşov). 
 Fundaşi: 
ANTAL Elod (CSS Miercurea Ciuc), BORBAT Norbert (CSS Miercurea Ciuc), CREANGA 
Florin (CSA Steaua Bucureşti), FERENC Csibi Robert (CSS Gheorgheni), GYORFY Tihamer 
(Miskolci Jegesmedvék), SZENNYES Hunor (CSS Miercurea Ciuc). 

Atacanţi: 
ANTON Andrei (ASC Corona Brasov), GAJDO Balasz (ASC Corona Braşov), GRIGORI Vlad (ASC Corona Brasov), 
KOLLO Lorand (CSS Gheorgheni), KOVACS Matyas (Krefelder EV), MARTON Koppani (Debreceni HK), MARTON 
Rajmund (CSS Miercurea Ciuc), ROKALY Szilard (CSS Miercurea Ciuc), STEFAN Zaharia (CSA Steaua Bucureşti), 
SANDOR Zoltan (CSS Miercurea Ciuc), SZOPOS Otto (Miskolci Jegesmedvék), SALLO Barna (CSS Miercurea Ciuc), 
TIMARU Robert (CSA Steaua Bucureşti), VASILE Andrei (ASC Corona Brasov). 
 Antrenori: 
JUSTINIAN George şi ELEKES Levente 

 Mult succes! 

 
Tricolorii debut cu dreptul la Mondialul de la Novi Sad 4-3 cu Serbia 

 

Elekeș Levente, s-a impus în meciul inaugural al Campionatului Mondial grupa valorică 
IIB, care are loc la Novi Sad, în Serbia. 

În jocul vedetă al zilei inaugurale, România a câștigat în fața Serbiei cu 4-3 (2-1, 0-2, 2-0), 
după o revenire spectaculoasă în ultima repriză.  

Echipa națională de juniori sub 18 ani la hochei pe gheață a României, pregătită de 
antrenorii George Justinian și  
Ca o curiozitate, toate cele trei goluri din repriza întâi s-au marcat fără pasă. Sârbii au 

deschis scorul, dar noi am intrat în avantaj, după reușitele lui Marton și Kovács. În partea 

de mijloc, gazdele au fost mai bune și au marcat de două ori, dar finalul a fost al nostru, 
victoria cu 4-3 conturându-se după golurile semnate de Szopos (Vasile) și Rokaly (Kovács 

și Antal). 

Portarul nostru, Uruc, a avut un procentaj de 90 la sută parade reușite, iar raportul șuturilor a fost favorabil tricolorilor, 
58-30. La statistica minutelor de penalizare, sârbii s-au impus cu 10-8. 
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A doua victorie a juniorilor la Novi Sad 10-1 cu Belgia 

 

 

Echipa națională de juniori sub 18 ani a României a bifat al doilea succes la Campionatul 
Mondial, grupa valorică IIB, care se dispută în aceste zile în Serbia, la Novi Sad. 
Tricolorii au învins categoric Belgia, cu 10-1 (4-0, 3-0, 3-1).  
 
Golurile noastre au fost marcate, în ordine, de următorii jucători:  Gyorffi (Gajdo), Sallo 
(Creangă), Szopos (Kovács, Marton), Sandor (Rokaly, Kollo), Sandor (Rokaly), Marton 
(Gajdo, Antal), Gajdo (Sallo), Kollo (Sandor, Antal) și Sallo (Creangă, Marton). 
 
În celelalte meciuri ale etapei a doua, s-au înregistrat următoarele rezultate: 
China - Australia 8-1 (3-0, 4-1, 1-0) 
Spania - Serbia 2-0 (0-0, 1-0, 1-0) 

Azi e zi de pauză la Novi Sad, urmând ca echipele să revină pe gheață mâine. România va juca în runda a treia 
contra selecționatei similare a Chinei, de la ora 14.00. 

 
 
Al doilea meci cu 10 goluri pentru tricolori 10-2 cu China 

 

 

Echipa națională de juniori sub 18 ani a României, a obținut al treilea succes la 
Campionatul Mondial, grupa valorică IIB, care are loc la Novi Sad, în Serbia.  

Tricolorii, conduși de George Justinian și Elekeș Levente, s-au impus cu 10-2 (0-1, 5-1, 5-

0) în fața Chinei și au bifat al doilea meci consecutiv în care marchează 10 goluri, după 
succesul de acum două zile, 10-1 cu Belgia.  
 

După o repriză în care asiaticii ne-au condus, hocheiștii noștri au marcat câte 5 goluri în 
fiecare perioadă. Autorii golurilor noastre au fost: Rokaly (Creangă, Sandor), Marton 
(Gyorfy, Kovács), Kovács (Martons), Rokaly (Sandor), Sandor (Creangă), Ștefan (Rokaly, 

Szopos), Gajdo (Ferencs, Szennyes), Sallo (Szennyes), Rokaly (Sandor) și Kovács 
(Szopos). 

Principala contracandidată la promovare, Spania, s-a impus cu 14-4 în fața Australiei. Noi și ibericii avem, după trei 
runde, maximum de puncte, 9. 

 
 
Jucăm promovarea contra Spaniei după 18-3 cu Australia 

 

 

 

Echipa națională de hochei pe gheață juniori sub 18 ani a României a obținut al patrulea 
succes la Campionatul Mondial, grupa valorică IIB, rezervat acestei categorii de vârstă. 
 

La Novi Sad, în Serbia, băieții noștri au trecut fără probleme de Australia cu scorul de 18-
3 (9-1, 5-0, 4-2), tabela vorbind de la sine despre diferența de valoare între cele două 
echipe.  
 

Spania a trecut de Belgia cu 6-4 (3-1, 0-1, 3-2) și rămâne la egalitate de puncte cu noi, 
12. Jocul decisiv pentru promovarea în eșalonul valoric superior va avea loc duminică, 22 
martie, cu începere de la ora 14.00. 

Mult succes tinerilor tricolori, pregătiți de George Justinian și Elekeș Levente. 
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Juniorii U18 câștigători la Novi Sad după 4-3 

 

 

Echipa națională de hochei juniori U18 a României a câștigat Campionatul Mondial 
rezervat acestei categorii de vârstă, grupa valorică IIB, care a avut loc în Serbia, la Novi 
Sad. 

În această după-amiază, tânăra noastră echipă, pregătită de George Justinian și Elekeș 
Levente, s-a impus în ultima rundă, în meciul decisiv, în fața Spaniei, cu scorul de 4-3 (0-
1, 1-0, 2-2, 1-0). 
Tricolorii au avut nevoie de prelungiri pentru a-i învinge pe iberici, care au deschis scorul 
în prima perioadă. Noi am restabilit egalitatea în partea de mijloc, când a marcat Gyorfy, 
din pasa lui Kollo. 

Repriza a treia a fost egală, fiecare formație înscriind de câte două ori. Pentru noi au 

punctat Kovács (Gyorfy) și Gyorfy (Kovács, Creangă), ultimul gol în superioritate 
numerică. 

S-a ajuns în prelungiri după 3-3 în timpul regulamentar, iar experiența băieților noștri și-a spus cuvântul în al treilea 
minut suplimentar, când Kovács a fructificat pasa lui Gyorfy, asistentul având și un total de patru puncte în acest meci. 

Cu 14 puncte, din 15 posibile, echipa noastră a reușit promovarea în eșalonul valoric superior, după numai un an în 
grupa IIB. 
 
Felicitări! 

 
 
Superlative româneşti la Novi Sad 

 
foto: iihf.com 

Echipa națională de juniori sub 18 ani a României a reușit promovarea în eșalonul 
superior al Campionatului Mondial rezervat acestei categorii de vârstă, după ce s-
a impus în cadrul grupei valorice IIB, desfășurate săptămâna trecută în Serbia, la 

Novi Sad. Practic, după cum remarcă și site-ul de specialitate al Federației 

Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF), două meciuri a fost cele care au 

contat în această competiție. Coperțile turneului, dacă le putem numi așa, au fost 
câștigate cu 4-3 de formația noastră, în fața Serbiei, respectiv, în prelungiri, cu 
Spania. 

Cu 14 puncte din 15 posibile, tricolorii mici, conduși de George Justinian și Elekeș 
Levente, au reușit să ocupe locul întâi și să promoveze. 

 

Meciul cu Serbia a fost tranșat pe o combinație a liniei speciale, fructificată de Rokaly Szilárd, cu 88 de secunde 

înainte de încheierea timpului regulamentar de joc. Dominarea noastră în fața gazdelor a reieșit și din raportul 
favorabil al șuturilor la poartă, 58-30 pentru România. 
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Meciurile de mijloc au însemnat victorii facile, împotriva unor echipe inferioare din punct de vedere valoric și al 

experienței competiționale: 10-1 cu Belgia, 10-2 cu China și 18-3 cu Australia.  

Finala turneului am jucat-o în ultima etapă, contra Spaniei, care, ca și noi, avusese victorii pe linie. Cele două echipe 
erau la egalitate de puncte, astfel că înfruntarea decisivă avea drept miză accederea în grupa valorică IIA a 
Campionatului Mondial U18. 

Tricolorii și-au redemonstrat forța de atac și și-au păstrat postura de cea mai bună ofensivă a Campionatului Mondial. 

Am avut din nou raport favorabil al șuturilor, 31-28, iar Uruc, între buturi, a prins iarăși o zi mare, pentru un succes 
conturat în prelungiri, cu 4-3. Kovács, jucător în Germania, la Krefeld, a deschis scorul, iar Gyorfy Tihamer a avut o 

prestație magistrală, cu patru puncte, participând la toate golurile finalei. Gyorfy, prin jocul său, i-a convins pe cei din 

juriul de specialitate să îi acorde titlul de cel mai bun fundaș al turneului. 

Timpul regulamentar s-a încheiat la egalitate, 3-3, deși tricolorii au avut două superiorități prin care putea închide 
meciul. A fost însă nevoie de 3 minute suplimentare, pentru ca același Kovács (foto) să facă 4-3 și să semneze o 
meritată promovare în grupa IIA a Campionatului Mondial U18. 

La capitolul ofensiv, România a avut cel mai bun marcator de goluri, Rokaly Szilárd, cu 8 reușite, la care a mai 

adăugat patru pase decisive. Cele mai multe puncte, în cinci meciuri, le-a adunat Kovács, cu șase goluri și nouă pase 
decisive. Uruc a fost al doilea portar al turneului, cu o medie a paradelor de 90,16%, în timp ce România a marcat cele 

mai multe goluri în situație de inferioritate, patru la număr.  
 
Felicitări! 

 
CSM Dunărea Galați campioana României 

 

Echipa CSM Dunărea Galați este noua campioană a României. 

Gălățenii s-au impus în această seară cu 3-1 (0-0, 3-1, 0-0) în fața 
Stelei, în meciul al cincilea al finalei.  
 
Evenimentele pe tabela de marcaj s-au petrecut în repriza de 

mijloc, actele de deschidere și închidere fiind albe. Galațiul a avut o 
determinare superioară, iar echipa s-a prezentat mai proaspătă, 

comparativ cu roș-albaștrii. 
 

CSM Dunărea Galați a câștigat în premieră titlul național, în timp ce Steaua rămâne la cota 40 de cununi cu lauri, fiind 

deținătoarea recordului în acest sens. 

 
Ciucancele campioane naţionale la senioare 

 

Ultimul turneu al campionatului național de hochei pe gheață pentru senioare, s-a disputat 
în acest week-end, la Miercurea Ciuc.  

Rezultatele au fost cele anticipate de specialiști, ierarhia prestabilită în primele două serii de 
confruntare, fiind respectată întocmai. 
Iată rezultatele înregistrate: 
 
Sport Club 1 Miercurea Ciuc - Sport Club 2 Miercurea Ciuc 24-3 (8-1, 5-1, 11-1) 

Sport Club 1 Miercurea Ciuc - CSS Triumf București 11-0 (5-0, 4-0, 2-0) 

Sport Club 2 Miercurea Ciuc - CSS Triumf București 5-4 (0-2, 3-2, 2-0) 

Clasament final: 
1. Sport Club 1 Miercurea Ciuc 18 puncte 
2. Sport Club 2 Miercurea Ciuc 9 

3. CSS Triumf București 0 
Felicitări tuturor echipelor participante ! 
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CSS Miercurea Ciuc campioană națională la Tineret U20 

 

Ultima competiție internă organizată în sezonul 2014-2015, de către 
Federația Română de Hochei pe Gheață, (FRHG) s-a încheiat recent. 

Finala campionatului național de tineret sub 20 de ani s-a disputat 

între Corona Brașov și CSS Miercurea Ciuc.  
Ultimul act s-a disputat după sistemul două din trei, iar echipa 
harghiteană a avut nevoie de minimum de partide, pentru a-și 
adjudeca trofeul pus în joc. 
Rezultatele finalei au fost următoarele: 

Corona Brașov - CSS Miercurea Ciuc 0-6 (0-0, 0-4, 0-2) 
CSS Miercurea Ciuc - Corona Brașov 5-3 (3-1, 1-1, 1-1) 

Cu scorul general de 2-0, CSS Miercurea Ciuc a devenit campioană națională, la această categorie de vârstă.  

Pe locul al treilea s-a clasat formația CS Husky București. 

 
CSS Miercurea Ciuc campioană naţională la Juniori I U18 

 

 
Duminică, 22 februarie, s-au desfășurat meciurile decisive în cadrul 

finalelor campionatelor naționale de juniori sub 18 ani. 
 
În jocul pentru medalia de aur, CSS Miercurea Ciuc s-a impus cu 5-4 
în prelungiri (1-1, 3-1, 0-2, 1-0) în fața celor de la Corona Brașov. 

Ciucanii au cucerit astfel titlul național, cu scorul general de 2-1. 

La Cârța, Steaua s-a impus în ultimul meci al finalei mici la U18, cu 7-4 (4-0, 0-0, 3-4) în fața celor de la CSS 

Gheorghieni. Steliștii au terminat campionatul pe locul al treilea, după o finală mică în care au triumfat cu 2-1. 

 
CSS Miercurea Ciuc a câştigat titlul la Juniori II U16 

 

La începutul acestei săptămâni s-a tras linie peste o nouă 

competiție juvenilă organizată de către Federația Română 
de Hochei pe Gheață. 

Finala campionatului național de juniori U16 a avut nevoie 

de două meciuri, ambele desfășurate la Patinoarul Vakar 
Lajos, din Miercurea Ciuc.  

CSS Miercurea Ciuc 1 s-a impus în fața echipei secunde a 
clubului harghitean, de două ori. Rezultatele au fost 6-3 (2-
0, 2-1, 2-2), în prima partidă, respectiv 7-1 (0-0, 1-0, 6-1), 
în cea de-a doua. 

Cum regulamentul prevedea un sistem două din trei, CSS Miercurea Ciuc 1 a câștigat titlul național, la această 
categorie de vârstă. Locul al treilea a fost ocupat de CSS Gheorghieni. 

 
Precizare - FRHG are o singură pagină oficială de Facebook 

 

Deoarece în ultima vreme este tot mai des întâlnită confuzia cu privire la 

pagina oficială de Facebook a Federației Române de Hochei pe 

Gheață, vă informăm că FRHG este singura instituție abilitată, prin 
hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă, să folosească imaginea 

instituției sau denumirea oficială a acesteia. 

Prin urmare, vă aducem la cunoștință, pe această cale, că singura pagină oficială de Facebook a Federației Române 
de Hochei pe Gheață este aceasta https://www.facebook.com/romanianicehockey. 

Orice alte instrumente de același gen sau purtând o denumire identică, nu aparțin FRHG și nu implică în mod oficial 

FRHG. Cei care administrează astfel de profiluri sunt rugați, sub sancțiunea legii, să le închidă imediat și să înceteze 
folosirea ilegală a denumirii oficiale a FRHG. 

Mulțumim! 

https://www.facebook.com/romanianicehockey


                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               FEDERAŢIA ROMÂNĂ 
                                                                                                                                                                                                                             DE HOCHEI PE GHEAŢĂ 
    

Volumul 1 / No. 4            Publicat de Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă             Aprilie  2015 
 

                                                                                                                                   16 

 

 
Steaua în finala campionatului naţional 

 

Steaua București a demonstrat că nicio dificultate nu e prea mare, 
nici măcar aceea de a nu avea patinoar propriu, atunci când iubești 
hocheiul pe gheață. Echipa roș-albastră s-a calificat în finala 

campionatului național, ediția 2014-2015, după ce a învins în 
meciul decisiv al semifinalei cu scorul de 5-3 (3-0, 1-2, 1-1), pe 
Progym Gheorghieni. 
 

Steliștii au început tare partida organizată de ei la Galați, iar în 

primele 20 de minute au luat un avantaj substanțial, de trei goluri 
pe tabela de marcaj. Apoi, experiența lor i-a ajutat să conserve 

marja și să se califice în finală, cu toate eforturile întreprinse de 
harghiteni. 

 
 
Steaua favorită în finala campionatului naţional  

 

Finala campionatului național de hochei pe gheață pentru seniori, între 
Steaua și CSM Dunărea Galați, începe mâine, la Cârța, la ora 17.00. 
Partida va fi transmisă în direct de postul Digi Sport. Regulamentul finalei 

prevede că va fi declarată câștigătoare formația care ajunge la patru 
succese. În cazul în care la finele timpului regulamentar se consemnează 
egalitatea, atunci se va juca o repriză suplimentară de 20 de minute. 

Cele două finaliste, Steaua și CSM Dunărea Galați, s-au întâlnit în 
campionat până acum, de 11 ori. Palmaresul confruntărilor directe este 

zdrobitor în favoarea roș-albaștrilor, care au 10 victorii și 30 de puncte din 
33 posibile. 

Două meciuri au fost în prima fază, iar celelalte nouă în turneele din faza a doua a campionatului. 

Golaverajul general este de 61-31 în favoarea Stelei. Finala însă nu ține cont de antecedente, mai ales că gălățenii 
vor juca pentru prima dată cu trofeul pe masă. 
 
Mult succes ambelor combatante! 

 
 
Finala campionatului naţional a început cu o surpriză 

 

Astăzi, la Cârța, a avut loc primul meci al finalei campionatului național de 
hochei pe gheață, pentru seniori. În ciuda calculelor hârtiei, finala a început cu 

o victorie surprinzătoare a celor de la CSM Dunărea Galați, care s-au impus 

cu 6-3 (2-1, 1-1, 3-1), în fața Stelei.  
Galațiul a avut o revenire senzațională în ultima repriză, când a marcat trei 

goluri consecutive, cu ajutorul cărora a și consfințit, de altfel, rezultatul final al 
partidei.  

Al doilea meci are loc mâine, 21 martie, tot la Cârța, de la ora 20.00. 

În finala mică, Progym Gheorghieni a câștigat meciul numărul 1, cu 6-5 (1-0, 2-3, 3-2) în fața campioanei en-titre 
Corona Brașov. Meciul doi e programat mâine, de la ora 18.30, la Gheorgheni. 
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Galaţiul a doua victorie în finală 

 

Al doilea meci al finalei campionatului național de hochei pe gheață s-a 

încheiat cu o nouă victorie a celor de la CSM Dunărea Galați, care s-au impus 

la Cârța, în fața Stelei, cu 3-1 (2-1, 1-0, 0-0).  

Hocheiștii gălățeni conduc cu 2-0 la general, iar acum vor juca următoarele 
două partide pe teren propriu. Galațiul are posibilitatea de a închide finala, în 

condițiile în care va câștiga meciurile 3 și 4. 
 
În al doilea meci din finala mică, Progym Gheorghieni s-a impus cu 6-4 (0-0, 2-

3, 4-1) în meciul cu Corona Brașov. Progym conduce cu 2-0 în seria pentru 
medalia de bronz. 

 
 
Galaţiul al treilea succes în finală 

 

 

CSM Dunărea Galați conduce cu 3-1 în finala campionatului național de hochei 
pe gheață, după ce i-a administrat un sever 7-0 (2-0, 2-0, 3-0) Stelei, în meciul 
patru. 
 
Gazdele au dominat da capo al fine, iar victoria lor este indubitabilă. Partida 
practic nu a avut istoric, iar momentul de ruptură, al desprinderii decisive, a fost 
în repriza a doua, când gălățenii au avut dublă superioritate numerică 
fructificată.  
 

Seria finalei este însă una lungă, iar acum se va muta la Cârța, unde este 
programat meciul 5, vineri, 27 martie. 

 
 
Steaua respiră în finala campionatului naţional 

 

Aseară, la Galați, a avut loc al treilea meci al finalei campionatului 

național de hochei pe gheață. Steaua, echipa oaspete, a obținut 
primul succes în seria pentru titlu, învingând cu 3-1 (1-1, 2-0, 0-0). 
Roș-albaștrii au primit o lovitură în chiar secunda 24 a meciului, când 
gălățenii au aruncat patinoarul în aer, prin golul semnat de Szabolcs 
Szocs, din pasa lui Tamas Biro. 

Steaua nu a dezarmat și a luat meciul pas cu pas. Entuziasmul 

gălățean a început să se stingă odată cu golul primit în superioritate, 
în minutul 7.31. Andryi Butochinov a marcat după o combinație cu 

Iemilianenko și cu fratele său Anton Butochinov. 

În repriza a doua, steliștii au patinat frenetic și au reușit să marcheze încă două goluri, în interval de doar 25 de 

secunde. Frații Butochinov au făcut rocada în minutul 17.30, Anton scuturând plasa după serviciul ideal al lui Andryi, 

iar apoi, în minutul 17.55, Pascaru a realizat o intercepție finalizată cu contraatacul de 3-1. 
În ultima perioadă, cele două echipe s-au anihilat reciproc, astfel că scorul pe tabela de marcaj a rămas neschimbat. 
Steaua primește un balon de oxigen în această finală, reducând din handicapul de după primele două întâlniri. 
Raportul penalizărilor în acest meci a fost de 10-4, în ”favoarea” gazdelor.  

Meciul 4 al finalei are loc tot azi, la Galați, cu începere de la ora 17.00, după care, în mod cert, vineri vom avea jocul al 
cincilea. 
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Progym Gheorgheni (foto) locul al treilea în campionatul naţional 

 

 
Progym Gheorgheni (foto) a cucerit locul al treilea în campionatul 

național, după victoria de la Brașov, contra Coronei, cu scorul de 5-1 
(2-1, 2-0, 1-0). 
 
 
Felicitări formației harghitene ! 

 

Calificare istorică pentru hocheiştii gălăţeni 

 

 

CSM Dunărea Galați a obținut o victorie istorică în semifinalele campionatului 

național de hochei pe gheață și s-a calificat în finala principalei competiții 
interne. 

În deschiderea cuplajului de ieri, CSM Dunărea Galați s-a impus pe teren 

propriu cu 3-2 în fața celor de la Corona Brașov, campioana en-titre. Într-o 
atmosferă incendiară, gazdele au anihilat decalajul valoric ipotetic al 

brașovenilor și s-au impus cu scorul de 3-2 (1-1, 0-0, 2-1). 
 

Finalul meciului a fost cel care a tranșat soarta partidei și a calificării, dar a și 
ridicat tribunele în picioare. În decurs de 63 de secunde s-au marcat trei goluri, 

alternativ, primii care au deschis nebunia fiind gălățenii. 
Astfel, CSM Dunărea Galați obține calificarea și demonstrează că și în hocheiul nostru se poate face spectacol. 

 

Finala semifinalelor în cuplaj la Galaţi 

 

Cele două meciuri care vor stabili finalistele campionatului național de 

seniori la hochei pe gheață, ediția 2014-2015, vor avea loc luni, 16 

martie, la Galați, în cuplaj. 
În ambele semifinale s-a ajuns la meciul al cincilea, iar surpriza mare a 

venit dinspre Steaua, care a schimbat în ultimul moment locația de 

desfășurare a meciului 5 cu Progym Gheorgheni.  
Seara de hochei la malul Dunării va debuta la ora 17.30, când se pune la 

bătaie primul loc al finalei, între CSM Dunărea și Corona Brașov.  

Apoi, de la ora 20.30, Steaua și Progym Gheorgheni se vor duela și ele, miza fiind aceeași, calificarea în finală. 
În ambele semifinale, scorul general este egal, 2-2. 

 

Ioan Timaru ”ultimul puc” la națională 

 

Echipa națională de hochei pe gheață a României a participat, săptămâna trecută, la 

Campionatul Mondial, grupa valorică IIB, care s-a desfășurat la Reykjavik, în Islanda. 

Tricolorii au avut o comportare excelentă și au reușit promovarea, după o suită de victorii: 8-4 
cu Serbia, 5-1 cu Australia, 4-3 cu Belgia, 7-1 cu Spania și 3-2 după prelungiri, cu Islanda. 

Deși formația tricoloră promovase, matematic, cu o etapă înainte de încheierea competiției, 

România și-a respectat blazonul și a repurtat o victorie de palmares, în partida de închidere, 

contra gazdelor. Acest meci a prilejuit și retragerea din națională a unui hocheist emblematic 
pentru secția de specialitate a CSA Steaua și pentru întreaga mișcare cu crosă și puc din 
România. Ioan Timaru, care a împlinit vârsta de 41 de ani pe 25 martie, a decis să pună 

capăt carierei internaționale. 
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Ultimul meci a coincis și cu victoria împotriva islandezilor la care, conform statisticilor oficiale, Timaru a fost creditat 
cu un gol. Modest și sincer, așa cum a fost întotdeauna, Timaru ne-a spus vizibil emoționat: ”Mă bucur că toți colegii 
mi-au înțeles momentul special și au luptat pentru o victorie de care, în ecuația calificării, ne puteam lipsi. Trebuie să 
fiu corect și să spun că mi-am dorit să mă retrag de la națională cu o victorie, iar pentru asta mulțumesc echipei. 
Păstrând din nou corectitudinea, recunosc că nu eu am fost marcatorul golului care a apărut în raportul oficial, ci 
Munteanu”. Ioan Timaru se confundă practic cu istoria modernă a secției de hochei pe gheață a CSA Steaua 
București. În întreaga sa carieră, Timaru a rămas fidel culorilor roș-albastre, Steaua fiind singura echipă pentru care a 
evoluat. A debutat la seniori în sezonul 1996-1997, câștigând în carieră de 8 ori titlul național, dar și de 11 ori Cupa 
României. Timaru a fost ani de zile căpitanul echipei militare, în jurul său strângându-se practic întregul grup. Om de 
bază și la națională, Timaru a participat la 18 ediții ale Campionatelor Mondiale, diverse eșaloane valorice, fiind de 8 
ori câștigător al competițiilor pentru care a fost convocat. Momentul în care, ca internațional, Timaru a agățat 
patinele în cui, coincide cu frumosul succes românesc din Islanda, prin care România a revenit în grupa valorică IB a 
Campionatului Mondial de hochei pe gheață. Timaru a început hocheiul la Galați, cu regretatul antrenor Stelian Rusu. 
Despre hochei spune din nou, în cuvinte simple, că ”se confundă cu întreaga sa existență. Hocheiul mi-a oferit totul. 
Mi-a oferit o carieră, un mod e viață, o disciplină. Hocheiul, prin cele două mărci, tricoul Stelei și al naționalei, va 
rămâne mereu marea mea pasiune”, a spus Timaru după ultima sa apariție la un Campionat Mondial. Ioan Timaru va 
continua să evolueze mai departe la formația care l-a consacrat, CSA Steaua București. Momentul retragerii efective 
de pe patinoar este departe pentru căpitan. La Reykjavik, din lotul tricolor au mai făcut parte jucătorii steliști 
Catrinoi, Țapu și Munteanu, dar și antrenorul Nelu Alexe. 

 
 
Progym a egalat în semifinala cu Steaua 

 

Astă-seară, 13 martie, la Gheorgheni s-a desfășurat meciul al patrulea al 

semifinalei de campionat național, cu combatante Progym Gheorghieni și 
Steaua. Harghitenii au reușit să egaleze la general, 2-2, după o revenire 
spectaculoasă, punctată cu patru goluri în ultima perioadă. Scorul întâlnirii a 

fost 4-2 (0-2, 0-0, 4-0). Progym, la fel ca și la meciul al treilea, a marcat toate 

golurile într-o singură repriză, diferența fiind că ieri gazdele au marcat în a 
doua perioadă. 
 
Meciul decisiv va avea loc la Galaţi, luni, 16 martie, la o oră care urmează să 

fie stabilită ulterior. În aceeași zi se va decide și cealaltă finalistă, după disputa 

de la Galați. 

 
 
Progym la prima victorie în semifinale 

 

Progym Gheorgheni a reușit prima victorie în semifinalele 
campionatului național de hochei pe gheață, ediția 2014-2015. 

Harghitenii au câștigat aseară în fața Stelei, cu scorul de 4-2 (0-1, 4-0, 
0-1). Progym a avut o a doua repriză magică, în care a dominat clar 

ostilitățile de pe gheață și a reușit să marcheze toate cele patru goluri, 
suficient pentru un succes care o menține în cursa pentru finală.  
 

Un singur gol din cele șase a fost marcat din situație de superioritate 

numerică. Meciul cu numărul patru al semifinalei dintre Progym și 
Steaua se dispută astăzi, cu începere de la ora 18.30, la Gheorgheni. 
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Corona victorie simetrică în faţa Galaţiului 

 

Al patrulea meci al semifinalei campionatului național de hochei pe 

gheață, ediția 2014-2015, între Corona Brașov și CSM Dunărea Galați, s-
a desfășurat astăzi, 11 martie, la Patinoarul Olimpic din Brașov. 

Campioana en-titre, Corona Brașov, a reușit să egaleze situația la 
general, prin victoria clară, cu scorul de 6-1 (2-1, 3-0, 1-0). Corona este la 

al doilea scor de tenis, după ce și ieri s-a impus cu un rezultat identic, 6-1, 
în fața oponenților din Galați. Seria se va decide luni, 16 martie, la Galați, 
când meciul al cincilea este programat la ora 17.30. Până atunci însă, 
mâine, pe 12 martie, cealaltă semifinală, Progym Gheorgheni - Steaua, 
scor 0-2, are în agendă meciul al treilea, la Gheorgheni, cu începere de la 
ora 18.30. 

 

Corona rămâne în luptă 

 

Al treilea meci din semifinala campionatului național de hochei pe gheață, 
ediția 2014-2015, care le opune pe CSM Dunărea Galați și Corona 

Brașov, s-a disputat aseară sub Tâmpa. Campioana en-titre Corona a 

supraviețuit în această serie, după ce pierduse primele două partide 
desfășurate la Galați. Brașovenii au obținut un succes clar, cu scorul de 

6-1 (2-1, 3-0, 1-0). Meciul cu numărul 4, pe care brașovenii sunt de 

asemenea obligați să îl câștige pentru a rămâne în joc, va avea loc astă-
seară, la Patinoarul Olimpic din Brașov, cu începere de la ora 18.30. 

Înainte de partidă, conducerea Coronei a avut o întâlnire cu cărțile pe 

față, cu un grup de suporteri ai echipei, nemulțumiți de rezultatele 

înregistrate de favoriți în ultima vreme. 

 

Steaua a doua victorie în semifinale 

 

Steaua București și-a adjudecat al doilea meci al semifinalelor 
campionatului național de hochei pe gheață, ediția 2014-2015. Roș-
albaștrii s-au impus ieri la Cârța, cu scorul de 3-2 (1-0, 2-0, 0-2) în fața 
celor de la Progym Gheorgheni. Jocul a fost foarte echilibrat, însă 

diferența în primele două reprize s-a făcut, în favoarea bucureștenilor, la 
capitolul organizare și, în mai mică măsură, la patinaj. Revirimentul 
harghitean, consemnat în ultimele 20 de minute, a fost insuficient pentru 

ca partida să ajungă în prelungiri. Steaua are un avantaj substanțial, 2-0, 
fiind la un singur meci distanță de calificarea în finala principalei 

competiții interne. Astăzi comutăm atenția asupra celeilalte semifinale, 

Corona Brașov și CSM Dunărea Galați având programat jocul al treilea, 

de la ora 18.30. Gălățenii condus deocamdată cu 2-0 fiind și ei la un pas 
de accederea în ultimul act. 

 

Sport Club Miercurea Ciuc pe locul 5 în CN 

 

Sport Club Miercurea Ciuc a obținut astăzi al treilea succes în seria 
pentru locurile 5-6, din cadrul campionatului național de hochei pe 

gheață. Harghitenii i-au învins pe cei de la Sportul Studențesc cu 12-1 (2-
0, 6-1, 4-0) în meciul care a avut loc pe Patinoarul Vakar Lajos din 
Miercurea Ciuc. Cu scorul general de 3-0, Sport Club a închis 

confruntarea, iar clasamentul campionatului național, în partea sa 
inferioară, s-a conturat astfel: 
 
5. Sport Club Miercurea Ciuc 
6. Sportul Studențesc București 
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Sportul Studențesc la primul punct în campionat 

 

Astăzi, 15 februarie, a avut loc ultima etapă a turneului cu numărul 7, 
contând pentru faza a doua a campionatului național de hochei pe gheață 

pentru seniori. Premiera constatată la Cârța, în județul Harghita, a fost 

obținerea primului punct în actuala stagiune, de către formația Sportul 
Studențesc. Studenții bucureșteni au pierdut în prelungiri meciul cu 
Progym Gheorgheni, scor final 7-6 (2-3, 1-0, 3-3, 1-0). În celălalt meci, 

primele două clasate ale competiției, au oferit spectacol la scenă 

deschisă. Finalmente, CSM Dunărea Galați s-a impus cu 4-3 (2-1, 0-1, 2-
1) în fața Stelei. Următorul turneu, penultimul, începe vineri 20 februarie, 

la Gheorgheni, cu această ocazie urmând să aibă loc și deschiderea 
oficială a patinorului din localitatea harghiteană, după renovare. 

 
 

România fără gol în turneul de la Torun 

 

Echipa națională de seniori a României a încheiat fără nici un gol marcat 
turneul amical Euro Ice Hockey Challenge de la Torun, din Polonia. 

Aseară, contra naționalei gazdă, portarul Polc a apărat foarte bine, motiv 
pentru care am și realizat două reprize albe, prima și ultima. Polonezii ne-
au înscris însă de patru ori în perioada de mijloc, două dintre goluri fiind 
consemnate în superioritate numerică. Scor final 4-0 (0-0, 4-0, 0-0) în 
favoarea Poloniei. În celălalt meci al rundei, Ungaria - Ucraina 6-5 (1-1, 3-
3, 2-1). 
Clasament final:  
1. Polonia 8 puncte 
2. Ungaria 6 
3. Ucraina 4 
4. România 0 

 
 

A doua înfrângere pentru tricolori în Polonia 

 

Echipa națională de hochei pe gheață a României a pierdut cel de-al 
doilea joc din cadrul turneului de la Torun, din Polonia, Euro Ice Hockey 

Challenge. Formația noastră a fost întrecută de Ucraina cu 5-0 (3-0, 0-0, 
2-0). Deși este al doilea meci consecutiv în care nu reușim să înscriem, 

avem totuși satisfacția unei evoluții în progres față de meciul cu Ungaria, 

dar și că o repriză, cea de mijloc, am rezistat puternicei noastre 
adversare. 
În celălalt meci al zilei, Polonia a învins cu 2-0 Ungaria. Azi se dispută 
ultimele meciuri, după următorul program: 
Ungaria - Ucraina, ora 17.00 
Polonia - România, ora 20.30 

 
 

România la turneul Euro Ice Hockey Challenge din Polonia 

 

Echipa națională de hochei pe gheață a României, seniori, va 
participa la turneul Euro Ice Hockey Challenge, la Torun, în 
Polonia.  

Formația noastră a fost invitată să participle la acest turneu în perioada 5 – 8 februarie 2015. La aceeași competiție 
vor mai fi prezente, în calitate de oaspete, selecționatele din Ungaria și Ucraina. Tabloul se întregește cu echipa 
Poloniei, care este mare favorită la câștigarea turneului. 
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Înfrângere cu Ungaria la Torun 

 

Echipa națională de hochei pe gheață a României a debutat cu o 
înfrângere severă, 0-8 cu Ungaria, în turneul Euro Ice Hockey 

Challenge, care se desfășoară în Polonia, la Torun. Băieții noștri, 
cu Polc între buturi, nu au putut face față ritmului de joc impus de 
hocheiștii maghiari. Rezultatul pe reprize a fost (0-1, 0-4, 0-3). Deși în 

prima perioadă evoluția tricolorilor a fost una bună, în repriza de mijloc 
s-a constatat căderea decisivă. În celălalt meci al zilei, Polonia a revenit 
spectaculos, de la 3-5, și a câștigat meciul contra Ucrainei în prelungiri. 
Scorul acestei întâlniri a fost 6-5 (1-2, 2-3, 3-1, 1-0). Azi sunt 
programate jocurile din etapa a doua a turneului, conform următorului 

țintar: Polonia - Ungaria, ora 17.00 şi România - Ucraina, ora 20.30 
Echipa noastră de seniori a mai evoluat la Torun, la Campionatul 
Mondial din 2010. 

 
Euro Ice Hockey Challenge - Torun, Polonia 

 

Astăzi echipa națională de hochei pe gheață a României, seniori, 

întâlnește selecționata Ungariei în primul meci de la ora 16:00 (ora locală) 
la turneul Euro Ice Hockey Challenge. 
 
Programul meciurilor: 
Vineri 6 februarie 2015 
16:00 România – Ungaria  
19:30 Polonia – Ucraina  

Sâmbătă 7 februarie 2015 
16:00 Polonia – Ungaria 
19:30 România – Ucraina  
Duminică 8 februarie 2015 
16:00 Ungaria – Ucraina 
19:30 Polonia – România  

Meciurile vor putea fi urmărite în aplicația online Pointstreak, accesând link-ul de mai jos: 
http://www.pointstreak.com/prostats/scoreboard.html?leagueid=911 
  
Poland Ice Hockey Federation, informează fanii hocheiului faptul că pot urmări contra cost meciuri din cadrul turnrului, 
accesând link-ul de mai jos: 
http://imprezylive.pl/?p=6477 
  
Information for visitors from outside Poland: 
To purchase access click on the button “Kup Dostęp” and choose PayPal as your payment method. After paying for 
access will be sent to your email address access code. The access code is valid on all broadcast matches. The cost of 
access is 6,00 PLN equivalent of 1.5 euros.  

 

Lotul României pentru turneul de la Torun 

 

După cm se știe, echipa națională de seniori a României va participa în perioada 6-8 
februarie, la Torun, în Polonia, la turneul amical Euro Ice Hockey Challenge, alături 

de selecționatele din Ungaria, Ucraina și Polonia. Delegația noastră, care va 

participa la această competiție, este compusă din următorii:  
Portari: CATRINOI Cornea Adrian  (Steaua Bucureşti), POLC Patrik  (ASC Corona 
Braşov)  

Fundași: TAPU Ciprian Alexandru  (Steaua Bucureşti), LUSNEAC Nicusor  (Steaua Bucureşti), PYSARENKO Ievgen 
 (ASC Corona Braşov), GOGA Attila  (CSM Dunărea Galaţi), JANOS Imre  (ASC Corona Braşov), BORS Huba  

http://www.pointstreak.com/prostats/scoreboard.html?leagueid=911
http://imprezylive.pl/?p=6477
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Ferenc  (Sport Club Miercurea Ciuc), SALLO Alpar  (Sport Club Miercurea Ciuc), PAPP Szabolcs Tibor (Sport Club 
Miercurea Ciuc), NAGY Istvan  (Sport Club Miercurea Ciuc) 

 Atacanți: TIMARU Ioan  (Steaua Bucureşti), GEORGESCU Mihail Valeriu  (Steaua Bucureşti), CONSTANTIN Mircea 
Cristian  (Steaua Bucureşti), BUTOCHNOV Andriy  (Steaua Bucureşti), IMECS Atttila  (ASC Corona Braşov), FODOR 
Csanad  (ASC Corona Braşov), FLINTA Botond Istvan  (CSM Dunărea Galaţi), CSERGO Hunor  (Progym 
Gheorgheni), TRANCA Daniel  (Sport Club Miercurea Ciuc), MOLNAR Zsombor  (Sport Club Miercurea Ciuc), 
FARKAS Tamas  (Sport Club Miercurea Ciuc).  
Antrenor principal:  LINDQVIST Kjell Greg (SWE) 
Antrenor secund: ALEXE Nelu (ROU) 

 
 
Braşovul candidează pentru Jocurile Olimpice de tineret 2020 

 

Brasovul vizeaza organizarea Jocurilor Olimpice de Tineret 2020, iar Comisia de 
evaluare din partea Comitetului Olimpic International (CIO) va veni in Romania in 
2015, pentru a monitoriza situatia! Comisia de evaluare CIO, condusa de Yang Yang 
(CHN), a elaborat si prezentat Comitetului Executiv al CIO reunit la Monaco, un raport 
privind oferta Brasovului si a orasului elvetian Lausanne, privind organizarea Jocurilor 
Olimpice de Tineret, editia de iarna 2020. In interventia pe care a avut-o in cadrul 
Comitetului Executiv CIO, in urma prezentarii raportului, Presedintele Comitetelor 
Olimpice Europene, Patrick Hickey a pledat in favoarea Romaniei printr-un scurt 
rezumat al experientei extraordinare pe care a avut-o la FOTE Brasov 2013. 

Comisia de evaluare CIO va trimite, in cursul lunii februarie 2015, experti care vor vizita cele doua orase candidate si 
vor incerca sa clarifice cat mai multe din aspectele neclare ale ofertelor, inaintea teleconferintelor cu Comisia de 
Evaluare CIO, programate de principiu pentru 11 si 12 martie, in cadrul carora cele doua comitete de organizare isi vor 
prezenta proiectele si vor raspunde la intrebarile membrilor. 
"Brasovul are nevoie de o prezentare mult mai exacta si de o promovare intensa in lumea Olimpica, pentru a reusi sa 
convinga in tentativa sa de a obtine organizarea Jocurilor Olimpice de Tineret 2020', a declarat presedintele COSR, 
Alin Petrache. Un edificiu important in sustinerea demersului olimpic brasovean il reprezinta, fara indoiala, Patinoarul 

Olimpic din Brasov, acolo unde s-ar putea disputa jocurile turnului de hochei, dar și întrecerile de patinaj artistic sau 
short-track. In cazul in care Romania va obtine organizarea Jocurilor Olimpice de tineret 2020, automat, ca tara gazda, 
echipele nationale de juniori la hochei pe gheata, masculin si feminin, ar avea calificarea asigurata din oficiu.  

 
 
Câştigatorii Concursului Naţional de abilităţi/îndemânare 

 

Vor fi prezenţi la evenimentul organizat de IIHF  
Finala Concursului Naţional de abilităţi/îndemânare 
organizată de FRHG pentru a determina jucătorul clasat 
pe primul loc (masculin) şi jucătoarea clasată pe primul 
loc (feminin) care a avut loc la Cârţa şi-a desemnat 
câştigătorii.  
 

Câştigătorii finalei naţionale CĂSĂNEANU EDUARD 
(CSS Miercurea Ciuc) şi IUGA DIANA-ALEXANDRA 
(Sport Club Miercurea Ciuc) vor participa în iulie 2015 la 
Vierumäki, Finlanda la “Final Qualification Global Skills 
Challenge Summit” eveniment organizat de IIHF.  

La evenimentul organizat de IIHF se vor decide cei 16 sportivi si 16 sportive care vor participa la marea finală, care 
va avea loc în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă pentru Tineret din 2016 Lillehammer, Norvegia. 
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Concursul Naţional de abilităţi şi îndemânare 

 

FRHG va organiza Concursul Naţional de abilităţi şi îndemânare pe data de 15 
aprilie 2015 la Cârţa ora 13:00. 
1. Primii 4 clasaţi din partea cluburilor care au organizat concursul la nivel de 
club sunt eligibili de a participa la etapa organizată de FRHG. 
2.  Eligibili pentru a participa la concursul de abilităţi/îndemânare la hochei pe 
gheaţă sunt jucători şi jucătoare, categoria de vârstă U16.  
3. Cei 4 sportivi calificaţi (baieţi) din partea clubului şi (fete) se vor prezenta cu 
Carnetele de Legitimare tip FRHG. 

4. Comisia desemnată de FRHG este format din: - Cseke Szilard, Nistor Constantin, Iuliu Becze, Kinga Koncsag, 
Levente Elekes, Lupaşcu Răzvan, Cristi Munteanu, Antrenor desemnat de ASC Corona 2010 Brasov. Antrenor 
desemnat de CSS Gheorgheni. 
5. Cluburile vor asigura transportul sportivilor la Cârţa. 
Câştigătorii finalei naţionale câte un sportiv (baiat) şi sportivă (fată) vor participa la Final Qualification Global Skills 
Challenge Summit, eveniment organizat de IIHF, care va avea loc în iulie 2015 la Vierumäki, Finlanda. La 
evenimentul organizat de IIHF se vor decide cei 16 sportivi si 16 sportive care vor participa la marea finală, care va 
avea loc în timpul Jocurilor Olimpice de Iarnă pentru Tineret din 2016 Lillehammer, Norvegia. 
 

 
 
FRHG, prin Colegiul Central de Arbitri, Organizează curs de arbitri hochei pe gheaţă 

 

Eşti pasionat de jocul de hochei pe gheaţă ? 
 
FRHG, prin Colegiul Central de Arbitri îţi oferă oportunitate 
interesantă de a deveni arbitru de hochei pe gheaţă, organizând un 
curs de arbitrii de hochei.  
Candidaţii pentru înscrierea la cursul de arbitri de hochei pe gheaţă 
trebuie să aibă vârsta de 16 ani împlinită.   
 Cerinţe care trebuie îndeplinite de cursanţi: 
1) Experienţă anterioară ca jucător de hochei pe gheaţă minim 5 
ani; 
2) Abilităţi de patinaj; 
3) Abilitatea de a sta calm în regim de stress şi presiune; 
4) Capacitatea de a citi/scrie în limba engleză.  

Data limită pentru înscriere la cursul pentru arbitri de hochei şi depunerea CV-ului este 30 mai 2015. 
Curriculum Vitae trebuie să cuprindă următoarele informaţii: 
1) Numele şi prenumele;  
2) O fotografie de dată recentă;  
3) Număr de telefon şi adresa de e-mail;  
4) Detalii privind implicarea dvs. în jocul de hochei pe gheaţă ca jucător de hochei;  
5) Detalii privind clubul la care aţi activat ca jucător de hochei. 
 
CV-urile candidaţilor vor fi trimise la următoarea adresă:  
Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă 

Bd.Basarabia nr. 37-39, sector 2, Bucureşti 

Fax: 021 324 77 13  sau  E-mail: office@rohockey.ro 

 
 
 
 

mailto:office@rohockey.ro
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Biroului Federal al FRHG din 29.04.2015 a omologat rezultatele finale 

ale Campionatelor Naţionale sezonul 2014 - 2015 

 

 
Clasament  final Seniori  2014 - 2015 

 
1. CSM Dunărea Galaţi 
2. CSA Steaua Bucureşti 
3. Progym Gheorgheni 
4. ASC Corona 2010 Braşov 
5. Sport Club Miercurea Ciuc 
6. Sportul Studenţesc Bucureşti 
 
 

 
Clasament  final Senioare 2014 - 2015 

 
1. Sport Club Niercurea Ciuc 1 
2. Sport Club Niercurea Ciuc 2 
3. CSS Triumf Bucureşti 
 
 

 
Clasament  final Tineret – U20 / 2014 - 2015 

 
1. CSS Miercurea Ciuc  
2. ASC Corona 2010 Braşov 
3. CS Husky Bucureşti 
 
 

 
Clasament  final Juniori I - U18 / 2014 - 2015 

 
1. CSS Miercurea Ciuc 
2. ASC Corona 2010 Braşov 
3. Steaua Bucureşti 
4. CSS Gheorgheni 
 
 

 
Clasament  final Juniori II - U16 / 2014 - 2015 

 
1. CSS Miercurea Ciuc 1 
2. CSS Miercurea Ciuc 2 
3. CSS Gheorgheni 
4. ASC Corona 2010 Braşov 
5. CSM Dunarea Galaţi 
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Cupa României Seniori / 2014 - 2015 

 
1.  ASC Corona 2010 Braşov este câştigătoarea Cupei României 2015 
2. Sport Club Miercurea Ciuc 

3. CSA Steaua București 
 
 

 
Cupa României Seniori / 2013 – 2014 

Sport Club Miercurea Ciuc este cîştigătoarea Cupei României ediţia 2014. 
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