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REGULAMENTUL de ORGANIZARE și DESFĂŞURARE a
CAMPIONATULUI NAŢIONAL de HOCHEI pe GHEAŢĂ
JUNIORI II U16, Sezonul 2019 – 2020
În conformitate cu Legea Sportului nr. 69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, sistemul
competiţiilor sportive oficiale pe ramuri de sport este elaborat şi organizat de federaţiile sportive naţionale,
potrivit statutelor şi regulamentelor acestora.
La începutul fiecărui sezon competiţional, Comisia Centrală de Competiţii va elabora Regulamentul de
desfăşurare a CAMPIONATULUI NAŢIONAL de Juniori II U16 care va fi aprobat de Biroul Federal şi
Adunarea Generală.
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Jurisdicţia FRHG . Toate cluburile/structurile sportive, echipe, jucători, oficialii echipei şi oficialii jocului
care participă la meciuri organizate pe teritoriul României se află sub jurisdicţia FRHG.

I. OBIECTIV
Art. 1.1 Scopul competiţiei este acela de a angrena echipele de hochei pe gheaţă, categoria de vârstă
Juniori II U16 într-o competiţie oficială în vederea intensificării activităţii sportive. Ca urmare a
desfăşurării competiţiei va fi desemnată echipa Campioană Naţională a României pentru sezonul
2019-2020 la categoria de vârstă Juniori II U16.
Art. 1.2 Prezentul regulament stabileşte sistemul de desfăşurare a Campionatului Naţional de hochei
pe gheaţă Juniori II U16 ediţia 2019-2020, normele şi cadrul de funcţionare, organizare şi desfăşurare,
înregistrare şi omologare a rezultatelor, respectiv controlul activităţilor hocheistice din România în
conformitate cu prevederile regulamentelor FRHG şi IIHF, precum şi a legislaţiei în vigoare.
Art. 1.3 Regulamentul de organizare şi desfăşurare a activităţilor hocheistice din România este
obligatoriu pentru toţi membrii afiliaţi la FRHG.

II. ORGANIZARE
Art. 2.1 Au dreptul de a participa la competiţiile oficiale organizate de FRHG cluburile/structurile sportive
afiliate FRHG. Prin organizarea sportului de performanţă FRGH urmăreşte valorificarea aptitudinilor
sportivului într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie, având ca scop îmbunătăţirea
rezultatelor sportive şi realizarea de recorduri, precum şi obţinerea victoriei în competiţiile directe de
hochei pe gheaţă.
Art. 2.2 FRHG, prin Comisia Centrală de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări (numită în
continuare CCC) coordonează organizarea şi desfăşurarea Campionatului Naţional,sezonul 2019-2020.
Art. 2.3 FRHG creează cadrul organizatoric membrilor afiliaţi înscrişi (cluburi sportive/structuri sportive) în
Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă Juniori II U16. De asemenea, autorizează, sprijină logistic,
supraveghează şi decide, prin comisiile sale de specialitate (CCC, Colegiul Central al Arbitrilor - CCA,
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Comisia de Disciplină - CD, Comisia de Apel - CA, Comisia Antidoping – ANAD), asupra aspectelor
referitoare la desfăşurarea în cele mai bune condiţii a Campionatului Naţional de Juniori II U16.
Art. 2.4 În Campionatul Naţional, clubul sportiv se va înscrie conform Statutului FRHG, în mod
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obligatoriu cu denumirea clubului înscris în cererea de afiliere, denumire identică cu cea din CIS .
Art. 2.5 Toate competiţiile organizate sub jurisdicţia FRHG trebuie să se desfăşoare în conformitate cu
prevederile Statutului FRHG, Regulamentului Oficial de Joc (IIHF Official Rule Book 2018-2022),
precum şi Interpretările Regulamentului Oficial de Joc (Case Book, elaborat de IIHF),
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a FRHG, Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Comisiei Centrale de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări,
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Regulamentului de disciplină şi Regulamentului Internaţional de Transfer al IIHF .
Art. 2.6 Toate cluburile sportive, echipele participante în Campionatul Naţional de Juniori II U16 trebuie
să respecte prevederile Statutului FRHG, Regulamentului Oficial de Joc (IIHF Official Rule Book 20182022), precum şi Interpretările Regulamentului Oficial de Joc (Case Book, elaborat de IIHF),
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a FRHG, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Comisiei Centrale de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări, Regulamentului de Disciplină şi
Regulamentului Internaţional de Transfer al IIHF, precum şi legislaţia în vigoare.

III. SISTEM DE DESFĂŞURARE
Art. 3.1 Biroul Federal din 10 octombrie 2019 a aprobat, conform deciziei Adunării Generale din 21
august 2019, calendarul competiţional şi sistemul de desfăşurare ale Campionatului Naţional de
Juniori II U16, ediţia 2019-2020.
Art. 3.2 Echipele calificate în finală, respectiv clasate pe primele 2 locuri vor juca în sistem play-off „cel
mai bun din trei meciuri” finala mare. Echipele clasate pe locul 3 şi 4 vor juca în sistem play-off „cel mai
bun din trei meciuri” finala mică.
Art. 3.3 Echipele clasate pe locurile cinci, șase și șapte, vor juca câte un meci, tur – retur, fiecare cu
fiecare.

IV. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Art. 4.1 Au dreptul de a participa la competiţiile sportive oficiale naţionale organizate de FRHG
sportivi/jucători legitimaţi la un club sportiv. Pentru jocurile specifice vârstei de Juniori II U16, există o
vârstă minimă şi o vârstă maximă privind eligibilitatea jucătorului. Jucătorii care participă în Campionatul
Naţional de hochei pe gheaţă la categoria de vârstă Juniori II U16, dacă împlinesc vârsta de 16 ani în
timpul campionatului (începând cu 1 septembrie 2019), pot participa la competiție până la sfârșitul
campionatului, respectiv sezonul 2019-2020. Vârsta minimă este de 14 ani împliniţi. Nu este permisă
nicio derogare sub această vârstă. Eligibili pentru a participa la această categorie de vârstă Juniori II
U16 sunt jucătorii născuţi 1 sept 2003 – 31 dec 2005.
Art. 4.1.1 Pentru sezonul competițional 2019 – 2020 Biroul Federal din 10 octombrie 2019 a aprobat o
derogare prin care trei (3) jucători și un (1) portar care nu au împlinit vârsta de 14 ani până la 1
septembrie 2019 dar care au 13 ani împliniți, pot juca în Campionatul Național de Juniori II, U16.
Art. 4.1.2 Jucătorii minori care participă în Campionatul Naţional de hochei pe gheaţă la categoria de
vârstă Juniori II U16 trebuie să semneze un acord, derogare privind participarea la competiţiile de
Juniori II U16 organizate de FRHG pentru un jucător minor, conform formularului “Acord, privind
derogare pentru jucător minor privind participarea la competiţiile de Juniori II U16 organizate de
FRHG”. Numărul maxim de astfel de jucători este de doi (2).
Art. 4.2 Pentru a participa la competiţiile oficiale naţionale organizate de FRHG sportivii/jucătorii trebuie
să prezinte obligatoriu carnetul de legitimare tip FRHG vizat pe anul în curs şi viza medicală pe carnet
valabilă (maxim 6 luni de la data efectuării controlului medical) pentru sezonul competiţional respectiv.
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Art. 4.3 Viza medicală va cuprinde: data controlului, semnătura şi parafa medicului examinator şi
ştampila unităţii sanitare unde s-a efectuat controlul. Pentru sportivii legitimaţi viza medicală va fi trecută
obligatoriu în carnetul de legitimare numai în spaţiile rezervate în acest scop. Se interzice prezentarea
acestor vize medicale pe tabele, foi volante lipite sau în alte spaţii din carnetul de legitimare. Inexistenţa
vizei medicale pe carnetul de legitimare duce la nevalidarea jucătorului pentru jocul respectiv, iar
acceptarea acestuia se va face după obţinerea vizei medicale pe carnetul de legitimare.
Art. 4.4 Viza medicală se aplică pe carnetele de legitimare la fiecare 6 (şase) luni (6 luni de la data
efectuării controlului medical) în urma unui control efectuat la dispensarele pentru sportivi, la serviciile
pentru controlul sportivilor din policlinici sau la cabinetele medicale de la cluburi sau bazele sportive.
Art. 4.5 Asigurarea asistenţei medicale calificate, medic sau asistent medical şi unitatea mobilă de
intervenţie (ambulanţă) este obligatorie la toate jocurile oficiale din Campionatul National. Asigurarea
personalului calificat şi a unității mobile de urgenţă se va face cel mai târziu cu 60 de minute înainte de
ora de începere oficială a meciului.
Art. 4.6 Medicul este obligat ca, înainte de începerea jocului, să parafeze Raportul oficial al meciului,
făcând menţiunea "asistenţa medicală a fost asigurată de medicul …", trecându-şi numele şi prenumele
cu litere majuscule, urmând ca la terminarea jocului să se prezinte la cabina arbitrului şi să semneze.
Parafa medicului conform normelor Ministerului Sănătăţii trebuie să conţină - Dr., nume şi prenume,
specialitatea (medicină sportivă, ortopedie-traumatologie, medicină de urgenţă, chirurgie generală),
conform parafei şi codului.
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Art. 4.7 ANAD are dreptul de a efectua controale anti-doping fără aviz prealabil şi testări ţintă atât în
competiţie, cât şi în afara competiţiei. În competiţie, selecţia jucătorilor pentru controlul anti-doping se
face prin tragere la sorţi în mod egal pentru ambele echipe. Clubul organizator este obligat să asigure
accesul la vestiare al ofiţerilor de control anti-doping delegaţi de ANAD şi condiţiile necesare efectuării
controlului anti-doping, între care o staţie de control anti-doping compusă din cameră de aşteptare,
cameră unde se desfăşoară şedinţa de colectare a probelor, grup sanitar cu două cabine, complet utilate,
în conformitate cu prevederile Standardului Internaţional pentru Testări şi cu cele ale HG nr. 1592/2006.
Tragerea la sorţi se efectuează în prezenţa Observatorului Federal al meciului respectiv sau
Observatorului pentru arbitri dacă la meci nu a fost delegat Observator federal şi a reprezentanţilor
desemnaţi de către fiecare echipă. Tragerea la sorţi are loc în a doua pauză a meciului.
Conform ANAD, pentru jucătorii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cluburile sunt obligate să depună la
sediul FRHG acordul părinților pentru efectuarea probelor antidoping ale acestora. În cazul în care
cluburile nu depun acest acord, jucătorii respectivi nu vor avea drept de joc în Campionatele Naționale.
Art. 4.8 La momentul legitimării sportivilor, clubul trebuie să fi trimis anterior la sediul FRHG un „Tabel
Unic de Înregistrare” în format electronic (format Excel), care va conţine toate datele despre sportivii
legitimaţi, precum şi pe suport hârtie (listat) şi ştampilat.
Art. 4.9 Tabel (roster) pentru aplicaţia online Pointstreak în format Excel şi o fotografie în format
electronic.
Art. 4.10 La începutul fiecărui sezon competiţional, la termenele stabilite şi comunicate de către FRHG,
delegatul oficial al fiecărui club sportiv va depune în mod obligatoriu la sediul FRHG, următoarele
documente:
a) Tabel nominal cu sportivii aflaţi sub contract – după caz*, valabil în sezonul respectiv, după
modelul de mai jos:
Nr.
crt.
0

Numele şi prenumele

Data naşterii
(zi, lună, an)

Data semnării contractului
(zi, lună, an) *

1

2

3

Data când expiră
Contractul*
(zi, lună, an)
4

a) Câte 3 (trei) exemplare din contractele cu sportivii. După avizarea de către FRHG, două
exemplare vor fi înapoiate clubului, iar al treilea exemplar va fi introdus într-un plic, sigilat în
prezenţa delegatului clubului sportiv respectiv şi predat Secretarului General/Președintelui
FRHG. În caz de litigiu între club şi sportiv (antrenor), plicul va fi desigilat de către FRHG, numai
în prezenţa părţilor litigioase. După rezolvarea litigiului, plicul va fi resigilat de către
reprezentantul oficial al clubului sportiv.
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b) Pentru sportivii care încheie contracte după această dată, tabelul şi contractele se vor depune în
termen de 7 (şapte) zile de la data semnării. Numai sportivii înscrişi în aceste tabele vor fi
recunoscuţi de către FRHG ca sportivi cu contract şi vor fi comunicaţi Biroului Federal ca sportivi
cu acest statut.
c) Câte 3 (trei) exemplare din contractele cu antrenorii. După avizare, două vor fi înapoiate clubului,
iar al treilea exemplar introdus într-un plic sigilat în prezenţa delegatului clubului respectiv.
Antrenorii vor avea obligatoriu specializarea hochei pe gheaţă.
d) Antrenorii principali vor avea contract încheiat cu clubul şi autentificat la Notariat.
e) Contractele cu sportivii şi antrenorii vor fi obligatoriu înregistrate la FRHG.
Art. 4.11 Documentele prevăzute la punctele “a”, “b” “c” şi “d” vor fi predate Secretarului
General/Președintelui FRHG.
Art. 4.12 Taxele şi vizele anuale se vor plăti în baza unui tabel anexat de cluburi, după cum urmează:
Tabel (borderou)
Nr.
crt.
0

Numele şi prenumele
1

Data naşterii
(zi, lună, an)
2

CNP

Nr. Carnet legitimare

3

4

V. CONDIŢIILE DE DESFĂŞURARE A COMPETIŢIEI
Art. 5.1 La toate jocurile oficiale din Campionatul Naţional de Juniori II U16 organizate sub jurisdicţia
FRHG se aplică Regulamentul Oficial de Joc (Official Rule Book 2018-2022) aprobat de IIHF
(Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă), precum şi Interpretările Regulamentului Oficial de
Joc (Case Book, elaborat de IIHF), regulamente care guvernează desfăşurarea jocurilor de hochei pe
gheaţă.

1. Modul de desfăşurare
Art. 5.1.1 Echipele participante la Campionatul Naţional de Juniori II U16, sezonul 2019-2020 şi care
s-au înscris în termen până la 1 august 2019 îşi vor disputa titlul de câştigător al Campionatului
Naţional, ediţia 2019-2020.
Art. 5.1.2 Meciurile se dispută în sistem de 3 reprize a câte 20 minute de joc efectiv, pauza fiind de 15
minute.
Art. 5.1.3 Dacă scorul este egal după terminarea timpului regulamentar de joc (60 de minute) se va
completa cu o repriză suplimentară care poate fi de 5 minute la jocurile din sezonul regulat, 10 minute la
meciurile din semifinale și la cele din play off - medalia de bronz și 20 minute la meciurile din play off 5
medalia de aur, unde va funcţiona regula “golului de aur” sau procedura de executare a “şuturilor de
6
penalitate pentru departajare ” pentru desemnarea învingătorului meciului. Se vor executa câte 5 șuturi
de penalitate de către 5 jucători diferiți de la fiecare echipă. În caz de egalitate și după cele 5 șuturi de
penalitate, se va executa câte un șut de penalitate alternativ, până când se va marca golul decisiv. La
șuturile alternative pot participa și jucătorii care au participat la procedura celor 5 șuturi de penalitate.
Art. 5.1.4 La toate Campionatele Naţionale organizate de FRHG se foloseşte sistemul de 3 (trei) puncte.
Punctele pentru stabilirea clasamentului vor trebui să fie acordate astfel:
a) 3 puncte – pentru joc câştigat
b) 1 punct – pentru joc egal după terminarea timpului regulamentar de joc (60 de minute)
c) 1 punct adiţional – pentru joc câştigat în timpul sau după repriza suplimentară
d) 0 puncte – pentru joc pierdut în timpul regulamentar de joc (60 de minute)
e) minus 3 puncte, scăzute pentru neprezentare la joc (forfeit/joc pierdut), prin decizia Comisiei
Centrale de Competiţii sau în urma acceptării unei contestaţii, prin decizia Comisiei de Disciplină
sau Comisiei de Apel a FRHG.
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2. Modul operaţional al reprizei suplimentare
Art. 5.2.1 Procedura reprizei suplimentare folosită în Campionatul Naţional. Dacă în Campionatul
Naţional de Juniori II U16 din sezonul regulat, scorul este egal la sfârşitul timpului regulamentar de joc,
o repriză suplimentară de 5 (cinci) de minute va trebui să se joace imediat după o pauză de 3 (trei)
minute. Echipele vor apăra aceleaşi porţi ca şi în repriza a treia și vor juca 3 contra 3. Meciul se va
termina după expirarea celor 5 (cinci) minute sau atunci când un gol este înscris, iar echipa care a înscris
va fi declarată învingătoare, regula “golului de aur”. Dacă nu se înscrie nici un gol în repriza
suplimentară, atunci va fi aplicată procedura de executare a “şuturilor de penalitate pentru
departajare” pentru desemnarea învingătorului meciului. Se vor executa câte 5 șuturi de penalitate de
către 5 jucători diferiți de la fiecare echipă. Dacă în această repriză suplimentară o echipă primește o
penalizare de 2 sau 5 minute, echipa adversă va introduce un jucător în plus pe gheață; adică vor juca 3
contra 4. Dacă aceeași echipă mai primește o penalizare în timpul penalizării primului jucător, atunci
echipa adversă va avea 2 jucători în plus: pe gheață vor juca 3 contra 5.
Art. 5.2.2 Dacă în meciurile din semifinale și în cele din play off - medalia de bronz, scorul este egal la
sfârşitul timpului regulamentar de joc, atunci o repriză suplimentară de 10 (zece) minute va trebui să se
joace imediat după o pauză de 3 (trei) minute. Echipele vor apăra aceleaşi porţi ca şi în repriza a treia și
vor juca 4 contra 4. Meciul se va termina după expirarea celor 10 (zece) minute sau atunci când un gol
este înscris, echipa care a înscris va fi declarată învingătoare, regula “golului de aur”. Dacă nu se înscrie
nici un gol în repriza suplimentară atunci va fi aplicată procedura de executare a “şuturilor de penalitate
pentru departajare” pentru desemnarea învingătorului meciului. Se vor executa câte 5 șuturi de
penalitate de către 5 jucători diferiți de la fiecare echipă.
Art. 5.2.3 Dacă într-un meci din finala play off – medalia de aur, la sfârşitul timpului regulamentar de joc,
jocul este egal, atunci o repriză suplimentară de 20 (douăzeci) de minute va trebui să se joace imediat
după o pauză de 15 (cinsprezece) minute, timp în care gheaţa va fi refăcută. Echipele vor schimba porţile
pentru repriza suplimentară şi vor juca 4 contra 4. Pucul va fi angajat la centrul terenului. Meciul se va
termina după expirarea celor 20 (douăzeci) de minute sau atunci când un gol este înscris, echipa care a
înscris va fi declarată învingătoare, regula “golului de aur”. Dacă nu se înscrie nici un gol în repriza
suplimentară atunci va fi aplicată procedura “şuturilor de penalitate pentru departajare” pentru
desemnarea învingătorului meciului. Se vor executa câte 5 șuturi de penalitate de către 5 jucători diferiți
de la fiecare echipă. Dacă în această repriză suplimentară o echipă primește o penalizare de 2 sau 5
minute, aceasta va juca în 3. Dacă aceeași echipă mai primește o penalizare în timpul penalizării primului
jucător, atunci echipa adversă va introduce încă 1 jucător în plus: pe gheață vor juca 3 contra 5.
Art. 5.2.4 În caz de egalitate și după cele 5 șuturi de penalitate, se va executa câte un șut de penalitate
alternativ, până când se va marca golul decisiv. La șuturile alternative pot participa și jucătorii care au
participat la procedura celor 5 șuturi de penalitate.
Art. 5.2.5 Dacă, ca urmare a completării meciului printr-o repriză suplimentară în oricare meci din
Campionatul Naţional, scorul acelui meci este egal, repriza suplimentară trebuie să fie jucată conform art.
5.2.1., art. 5.2.2., art. 5.2.3., iar echipa care va înscrie prima va fi declarată învingătoare, regula “golului
de aur”. Pedepsele dictate în timpul ultimelor 2 minute de joc (timp regulamentar de joc 60 minute) se
execută în continuare în repriza suplimentară.

3. Participarea echipelor
Art. 5.3.1 La toate jocurile oficiale din Campionatul Naţional de Juniori II U16, echipele participante vor
prezenta carnetele de legitimare ale jucătorilor, cu viza anuală şi viza medicală valabile şi un număr de
maximum 6 (şase) legitimaţii tip emise de FRHG şi vizate pentru sezonul în curs, pentru persoanele
oficiale ale echipelor respective.
Art. 5.3.2 La fiecare joc vor putea fi folosiţi maximum 20 jucători şi 2 portari, înregistraţi în Raportul Oficial
al Meciului cu nume, prenume şi numărul de pe tricou. Carnetele de legitimare vor fi predate
arbitrilor/oficialilor de pe gheaţă, verificate de către aceştia şi păstrate pe întreaga durată a jocului.
Art. 5.3.3 Accesul pe banca jucătorilor este permis celor 22 jucători, conducătorului echipei, antrenorului
principal, antrenorului secund, medicului echipei, staff-ului, dar nu mai mult de 6 oficiali cu legitimaţii tip
FRHG - Oficial al echipei pentru sezonul/campionatul în curs, legitimaţii fără de care nu au dreptul să
stea la banca jucătorilor.
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Art. 5.3.4 La începerea meciului, pe banca fiecărei echipe trebuie să fie prezenţi minimum 15 jucători şi 2
portari. Nerespectarea numărului minim de jucători duce la pierderea jocului cu scorul de 0 – 5.
Art. 5.3.5 În Raportul oficial al meciului pot fi trecuţi jucători cu carnet de legitimare valabil în
Campionatul Naţional de Juniori U16 având vârsta de 14 ani împlinită (excepție conform Art. 4.1.1).
Art. 5.3.6 Echipele sunt obligate să poarte echipament uniform privind culorile, echipament de protecţie,
mască de faţă completă, gâtiere şi tricouri cu numere conform regulamentului IIHF.
Art. 5.3.7 Dacă jucătorul intră pe gheaţă, contrar deciziei arbitrului/oficialului de pe gheaţă, aceasta va fi
consemnată în raportul Observatorului federal sau Observatorului pentru arbitri, pentru măsuri
disciplinare suplimentare.
Art. 5.3.8 Jucătorii și oficialii echipelor sunt obligați ca, de câte ori se cântă imnul României - atât la
meciurile oficiale cât și la cele amicale - în timpul intonării imnului de stat al României, să aibă o poziție
dreaptă, în picioare, cu fața spre locul unde este arborat drapelul României, jucătorii să își scoată căștile
de pe cap, iar oficialii să aibă capul descoperit.
Art. 5.3.8.1 Orice jucător dar și orice oficial care are o altă manifestare decât cea descrisă în articolul
5.3.11 va fi sancționat cu o amendă de 500 de lei pentru fiecare încălcare a dispoziției articolului de mai
sus.
Art. 5.3.8.2 Jucătorul cât și oficialul va fi suspendat din orice competiție organizată sub egida FRHG până
la achitarea sumei de 500 de lei.
Art. 5.3.8.3 Încălcarea obligativității de a manifesta o atitudine de respect față de imnul României conform
articolului 5.3.11 va fi consemnată, după caz, de către Observatorul Federal al meciului/Observatorul de
arbitrii sau de către Arbitrul central al meciului. Documentul în care este prezentată situația va fi înaintat
Comisiei de Disciplină a FRHG.
Art. 5.3.9 Echipei organizatoare îi revine obligaţia de a asigura protecţia: echipei vizitatoare, oficialilor
jocului, arbitrilor și observatorului federal.
Art. 5.3.10 Echipa organizatoare va respecta obligaţiile organizatorului de competiţii sau de jocuri
sportive privind îndeplinirea condițiilor de securitate şi siguranța participanţilor care sunt reglementate de
prevederile Legii nr. 4/09.01.2008, modificată şi completată cu Legea nr. 10/06.01.2012 privind
prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive.
Art. 5.3.11 Echipa organizatoare/gazdă este obligată să asigure echipei vizitatoare:
 accesul la vestiarul din patinoar cu o zi înaintea meciului; vestiarul trebuie să aibă spațiu suficient
pentru numărul de jucători, cu acces la puncte sanitare, dușuri
 45 de minute de gheață în zilele de disputare a meciurilor
 între 60 și 90 de minute de gheață în preziua meciului/meciurilor
În cazul în care echipa organizatoare refuză să asigure cele de mai sus, se aplică o amendă de 500
RON, în baza unui memoriu înaintat la FRHG de către reprezentantul legal al echipei vizitatoare.
Art. 5.3.12 Echipele organizatoare/gazde sunt obligate să trimită Raportul Oficial al Meciului semnat
de antrenori, arbitrii/oficialii de pe gheaţă, medicul de pe ambulanţă şi secretarul jocului la FRHG pe fax
sau scanat prin e-mail, în termen de 12 ore de la încheierea meciului. Pentru orice întârziere sau
netransmitere se aplică o amendă de 200 RON.
Art. 5.3.13 Echipele organizatoare/gazde sunt obligate să înregistreze meciurile jucate în cadrul
Campionatului Naţional Tineret U20 şi să trimită înregistrarea la sediul FRHG în termen de 48 de ore de
la terminarea partidei, costurile fiind suportate de către clubul respectiv. Pentru orice întârziere sau
netransmitere se aplică o amendă de 200 RON.
Art. 5.3.14 Transmiterea meciului pe site-ul oficial al FRHG prin Programul online Poinstreak este
obligatorie, cluburile organizatoare fiind obligate să îndeplinească toate condiţiile necesare pentru
aceasta (adică să asigure secretarului de joc echipamentul necesar transmiterii: laptop, acces la internet
şi imprimantă). Nerespectarea obligaţiei menţionate mai sus de clubul organizator/gazdă, va fi
sancţionată cu amendă de 400 RON/meci.
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4. Condiţii financiare
Art. 5.4.1 Costurile privind asistenţa medicală şi salvarea, respectiv asigurarea condițiilor de securitate şi
siguranța participanţilor (pază, ordine, jandarmi) vor fi suportate de către echipa organizatoare a
turneului.
Art. 5.4.2 Costurile privind transportul, cazarea, masa oficialilor şi cheltuielile de arbitraj vor fi suportate
de către echipa organizatoare a turneului/etapei.
Art. 5.4.3 Costurile privind chiria bazei sportive pe care se desfăşoară turneul vor fi suportate de către
echipa organizatoare a turneului/ etapei.
Art. 5.4.4 Baremurile de arbitraj vor fi achitate în baza unui stat de plată sau pe baza unei facturi însoțită
de toate documentele aferente.

5. Raportul Oficial al Meciului
Art. 5.5.1 La fiecare meci este obligatorie completarea unui Raport Oficial al Meciului, altfel rezultatul
meciului nefiind omologat. În cazul unor greşeli majore în Raport Oficial al Meciului se aplică o amendă
de 200 RON celui vinovat de greşeli.
Art. 5.5.2 Jucătorii tuturor echipelor participante trebuie să prezinte obligatoriu carnetul de legitimare tip
FRHG cu viza anuală aplicată de către FRHG pentru sezonul competitional 2019-2020.
Art. 5.5.3 Viza medicală valabilă maxim 6 luni de la data efectuării controlului medical se trece obligatoriu
în carnetul de legitimare numai în spaţiile rezervate în acest scop. Se interzice prezentarea acestor vize
medicale pe tabele, foi volante sau în alte spaţii din carnetul de legitimare. Inexistenţa vizei medicale
duce la nevalidarea jucătorului pentru jocul respectiv, acceptarea acestuia se va face după obţinerea
vizei medicale.
Art. 5.5.4 Viza medicală trebuie să fie eliberată de către un medic specialist de medicină sportivă. În
cazul oraşelor în care nu există unul, viza medicală poate fi eliberată de către un medic generalist, dar
care este luat în evidenţă de către Institul Naţional de Medicină Sportivă.
Art. 5.5.5 Arbitrii/oficialii de pe gheaţă sunt obligaţi să verifice în prealabil Raportul Oficial al Meciului cu
carnetele de legitimare depuse şi să nu permită participarea în joc a jucătorilor care nu îndeplinesc
condiţiile de mai sus. În cazul în care arbitrul/oficialul de pe gheaţă constată că dispoziiţile sale
comunicate conducătorului (antrenorului) echipei în cauză, nu au fost respectate, cazul va fi raportat
"Autorităţilor competente ale FRHG", iar echipa va pierde jocul cu scorul de 0–5.
Art. 5.5.6 Raportul Oficial al Meciului se completează obligatoriu de către secretarul jocului cu
următoarele date: data şi ora la care se joacă, locaţia, competiţia, numele şi prenumele jucătorilor,
numărul de pe tricou, postul pe care joacă, linia în care joacă, golurile şi penalizările acordate, numele
oficialilor jocului, statisticile din subsol.
Art. 5.5.7 Conducătorii (delegaţii) echipelor sunt obligaţi să prezinte arbitrului/oficialului de pe gheaţă,
înainte de începerea jocului cu o oră, carnetele de legitimare ale jucătorilor care vor fi trecuţi în Raportul
Oficial al Meciului.
Art. 5.5.8 În cazul în care una dintre echipe contestă identitatea unor jucători pe motiv de substituire,
Observatorul federal al meciului sau Observatorul pentru arbitri are următoarele obligaţii:
a) să verifice şi să reţină carnetul de legitimare al jucătorului (jucătorilor) în cauză şi să solicite
datele personale care vor fi înscrise în raportul de observare;
b) să menţioneze în raportul de observator momentul formulării contestaţiei (înainte de începerea
jocului, în timpul unei pauze sau după joc), precum şi orice alte elemente care ar duce la
identificarea jucătorului presupus a fi substituit (înălţime, culoarea părului şi a tenului, numărul de
pe tricou etc.).
Art. 5.5.9 Carnetele de legitimare vor fi păstrate de secretarul jocului până la terminarea jocului, după
care se restituie conducătorilor, delegaţilor sau căpitanului de echipă, cu excepţia carnetelor jucătorilor
care fac subiectul contestaţiei sau care au primit Pedeapsă de Meci de Rea Conduită (20` PMRC),
Pedeapsă Majoră (5`) plus Pedeapsă de Meci de Rea Conduită (5`+20` PMRC) sau Pedeapsă de Meci
(25` PM).
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Art. 5.5.10 Echipa trecută pe foaia de arbitraj la poziţia A se consideră organizatoare, gazdă. Echipa
trecută pe foaia de arbitraj la poziţia B, va comunica prima formaţia de începere. În situaţia de asemănare
a echipamentului, echipa de la poziţia B va trebui să schimbe tricourile.

6. Neprezentarea la meci
Art. 5.6.1 Neprezentarea la joc a unei echipei conduce la pierderea jocului/forfeit cu 0–5.
Art. 5.6.2 În cazul neprezentării uneia sau ambelor echipe, aceasta/acestea sunt consemnate în raportul
suplimentar de către arbitrii/oficialii de pe gheaţă şi observatori, după 15 minute de la ora oficială de
începere a jocului, acesta fiind declarat forfeit/joc pierdut pentru echipa/echipele în cauză.
Art. 5.6.3 Un joc este declarat pierdut/forfeit atunci când o echipă nu se prezintă la un joc programat sau
atunci când arbitrii/oficialii de pe gheaţă declară jocul forfeit/joc pierdut, în acord cu Regulamentul
Oficial de Joc. Meciurile declarate forfeit/joc pierdut trebuie să fie în conformitate cu Regulamentul
Oficial de Joc.
Art. 5.6.4 Un joc este declarat forfeit/joc pierdut atunci când o echipă nu se prezintă la acel joc, atunci
când o echipă nu reia jocul după o pauză de joc sau o întrerupere de joc de 15 minute sau atunci când o
echipă se retrage din joc înainte de încheierea jocului, prin încălcarea Regulamentului Oficial de Joc.
Art. 5.6.5 O echipă care refuză să înceapă jocul cu numărul prescris de jucători pe gheaţă va pierde
jocul/forfeit, rezultatul va fi înregistrat 0-5.
Art. 5.6.6 Dacă o echipă refuză să participe la şuturile de penalitate pentru departajare, echipa va pierde
jocul/forfeit, rezultatul jocului va fi înregistrat 0-5.
Art. 5.6.7 Atunci când un joc este declarat forfeit/joc pierdut datorită faptului că una din echipe nu reia
jocul după o pauză de joc sau atunci când una din echipe se retrage din joc înainte de încheierea jocului,
prin încălcarea Regulamentului Oficial de Joc, rezultatul va fi înregistrat 0-5, numai dacă echipa
nevinovată, alege să se menţină rezultatul real din teren.
Art. 5.6.8 Atunci când ambele echipe au cauzat un forfeit/joc pierdut, o înfrângere cu un rezultat de 0
puncte se va înregistra în clasament şi 0-5 goluri vor fi înregistrate pentru fiecare echipă.
Art. 5.6.9 Când o echipă sau ambele echipe provoacă întreruperea unui joc aflat în desfăşurare sau
provoacă anularea unui joc, atunci suplimentar 3 trei puncte se vor scădea în clasament echipei sau
echipelor în culpă/vinovate. Cazul va fi investigat de Comisia de Disciplină pentru măsuri disciplinare
ulterioare.
Art. 5.6.10 Un joc este considerat a fi în desfăşurare de la primul angajament până la fluierul final.
Art. 5.6.11 Neprezentarea la joc a echipelor de Juniori II U16 se sancţionează pecuniar şi scăderea de
puncte, astfel:
a) la prima neprezentare: forfeit/pierderea jocului cu 0-5 şi 3.000 RON amendă, penalizare minus
3 (trei) puncte în clasamentul campionatului în curs
b) la a doua neprezentare excluderea din campionatul naţional respectiv și interzicerea de a se
înscrie în Campionatul Național sezonul următor.
Art. 5.6.12 Echipele participante au obligaţia de a-şi lua toate măsurile organizatorice pentru a ajunge la
joc în timp util.
Art. 5.6.13 Neprezentarea unei echipe la unul din turneele organizate de Federaţia Română de Hochei
pe Gheaţă, atrage după sine excluderea echipei respective din Campionatul Naţional de Juniori II U16.
Art. 5.6.14 Cluburile, ale căror echipe se retrag din Campionatul Naţional de Juniori II U16 sau sunt
excluse de către Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă prin Comisia Centrală de Competiţii,
Legitimări, Transferări şi Clasificări nu vor avea dreptul să înscrie echipa în Campionatul Naţional de
Juniori II U16 timp de 3 (trei) ani.

8/12

7. Programarea jocurilor oficiale
Art. 5.7.1 Programul jocurilor oficiale din cadrul Campionatelor Naţionale este alcătuit de către Comisia
Centrală de Competiţii, conform sistemului competiţional aprobat de Biroul Federal şi Adunarea Generală
a FRHG. El va fi transmis din timp echipelor participante şi publicat pe site-ul oficial al FRHG.
Art. 5.7.2 Programarea orară a jocurilor va fi realizată de către FRHG prin Comisia Centrală de Competiţii
în colaborare cu echipele participante şi proprietarii/administratorii patinoarelor.
Art. 5.7.3 Schimbarea datei, orei şi/sau locului de desfăşurarele a unui joc oficial poate fi realizată, cu
acordul FRHG, în baza unei cereri bine motivate şi însoțită de acordul echipei partenere de joc, adresată
Comisiei Centrale de Competiţii, cu cel puțin 3 zile înainte de programarea iniţială. În situaţia soluţionării
favorabile, FRHG va comunica modificarea echipelor în cauză. Nerespectarea celor de mai sus atrage
după sine pierderea jocului/forfeit cu 0–5. Echipa organizatoare are dreptul și poate modifica ora de
începere a meciului fără acordul echipei partenere cu un interval de plus sau minus 60 de minute.
Această modificare trebuie transmisă Comisiei Centrale de Competiţii cu 5 zile înaintea începerii
meciului.
Art. 5.7.4 În cazul meciurilor televizate, ora de începere a jocului va fi stabilită de comun acord cu
reprezentanţii televiziunii şi ai echipelor.
Art. 5.7.5 Meciurile din cadrul Sezonului Regulat se vor ţine de regulă în zilele de sâmbătă şi duminică.
Programul este postat pe site-ul FRHG şi în aplicaţia online Pointstreak.
Art. 5.7.6 Nu sunt admise rocade de jocuri, schimbarea localităţilor sau a orelor de disputare fără acordul
scris al Comisiei Centrale de Competiţii.
Art. 5.7.7. Situația întreruperii unui meci. Condițiile reluării meciului întrerupt:
a) După 15 minute.
b) Dacă meciul nu se poate relua după 15 minute, acesta va fi programat a doua zi. În același loc, la
aceeași oră, cu aceeași formație de jucători, de la minutul de unde a fost întrerupt meciul, de la
scorul afișat pe tabela electronică.
c) Dacă meciul nu se poate relua a doua zi, acesta va fi reprogramat de către FRHG la o dată ce va
fi anunțată de către FRHG. Meciul se va disputa pe un alt patinoar decât cel unde s-a întrerupt
jocul. Meciul se va relua de la scorul 0 – 0. Echipele pot folosi alți jucători decât cei utilizați în
meciul ce a suferit întreruperea.

8. Reprogramarea jocurilor
Art. 5.8.1 FRHG, prin CCC, poate aproba, în mod cu totul excepţional reprogramarea sau amânarea
unor jocuri/turnee în cazul în care:
a) participarea în competiţii internaţionale oficiale IIHF a echipelor naţionale sau de club;
b) în sala respectivă urmează să se desfăşoare acţiuni sportive, culturale, sociale sau politice de
importanţă internaţională sau naţională şi care sunt contractate de proprietarul/administratorul
patinoarului cu minimum 20 zile înaintea datei programate de disputare a jocului;
c) cazuri de forţă majoră cum ar fi: cataclisme naturale, accidente în timpul deplasării pentru
susţinerea unui joc, îmbolnăviri şi contagiuni în masă astfel încât echipa este în imposibilitatea să
respecte cerinţele legale de începere a jocului (minimum de jucători), cazuri care trebuie probate
cu acte emise de către instituţiile abilitate ale statului (Poliţie, Prefectură, Cabinet de medicină
sportivă, Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă);
d) transmiterea televizată în direct a jocului de comun acord cu echipa organizatoare.
Art. 5.8.2 Solicitarea pentru reprogramarea jocului care se încadrează în prevederile conform art.5.8.1.
lit a, se va face în forma scrisă, cu cel puţin 20 de zile înaintea datei de disputare a jocului. CCC va
aduce la cunoştinţa echipelor data de disputare a jocului care face obiectul reprogramării.
Art. 5.8.3 În cazul cererilor de reprogramare, primele două se vor face în mod amiabil fără a percepe
o taxă.
Art. 5.8.4 Se vor percepe următoarele taxe pentru solicitarea de reprogramare a jocului, altele decât cele
de la art.5.8.3:
a) Pentru a treia cerere de reprogramare, se va percepe o taxă de 500 RON.
b) De asemenea, pentru orice altă reprogramare, se va percepe o taxă de 500 RON.
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Art. 5.8.5 Modificarea zilelor, orelor, ordinii meciurilor este strict interzisă fără acordul CCC şi se
sancţionează în mod corespunzător de către Comisia Centrală de Competiţii cu amendă de 500 RON.
Art. 5.8.6 Nu constituie motiv de reprogramare a unui joc faptul că un club are două sau mai multe echipe
înscrise în competiţie la categorii diferite de vârstă.

VI. STABILIREA CLASAMENTULUI
Art. 6.1 La toate Campionatele Naţionale organizate de FRHG se foloseşte sistemul de 3 (trei) puncte.
Punctele pentru stabilirea clasamentului vor trebui să fie acordate astfel:
a) 3 puncte – pentru joc câştigat
b) 1 punct – pentru joc egal după terminarea timpului regulamentar de joc (60 de minute)
c) 1 punct adiţional – pentru joc câştigat în timpul sau după repriza suplimentară care poate fi de 5
7
min, 10 min, 20 min, unde va funcţiona regula “golului de aur” sau procedura de executare a
8
“şuturilor de penalitate de departajare ” pentru desemnarea învingătorului meciului
d) 0 puncte – pentru joc pierdut în timpului regulamentar de joc (60 de minute)
e) minus 3 puncte, scăzute pentru neprezentare la joc (forfeit/joc pierdut), prin decizia Comisiei
Centrale de Competiţii sau în urma acceptării unei contestaţii, prin decizia Comisiei de Disciplină
a FRHG sau Comisiei de Apel.
Art. 6.2 Departajarea finală a două sau mai multe echipe aflate la egalitate de puncte în clasament se
face conform Sistemului tie-breaking (procedeul de departajare la egalitate de puncte), după
următoarele criterii aşezate în ordine:
a) rezultatul direct în puncte dintre echipele în cauză;
b) diferenţa de goluri în meciurile directe;
c) cel mai mare număr de goluri marcate, în meciurile directe;
d) diferenţa de goluri în jocurile directe;
e) cel mai mare număr de goluri marcate în meciurile directe.
Art. 6.3 Sistemul tie-breaking (procedeul de departajare la egalitate de puncte)
1. Sistemul tie-breaking (procedeul de departajare la egalitate de puncte) pentru două echipe cu
acelaşi număr de puncte în clasament va fi rezultatul meciului direct disputat dintre cele două
echipe, învingătoarea meciului precede echipa învinsă în clasament.
2. Datorită faptului că sistemul de trei puncte nu permite ca un meci să se termine la egalitate,
atunci se foloseşte sistemul tie-breaking (procedeul de departajare la egalitate de puncte) care
este aplicabil şi atunci când trei sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte în clasamentul
campionatului.
3. Dacă trei sau mai multe echipe sunt la egalitate de puncte, se va aplica sistemul tie-breaking
(procedeul de departajare la egalitate de puncte) după cum urmează:
a) Se crează un sub-clasament între echipele care sunt la egalitate de puncte. Acest procedeu va
continua până când numai două echipe rămân la egalitate.
b) În cazul când două echipe au rămas la egalitate, rezultatul direct dintre cele două va fi factorul
determinant în aplicarea sistemului tie-breaking dacă jocul nu s-a încheiat la egalitate.
4. În cazul în care nici una dintre echipe nu au terminat la egalitate, criteriul de departajare în subclasamentul respectiv se aplică următorii paşi:
Pasul 1: Luând în considerare jocurile dintre fiecare echipă aflată la egalitate de puncte, se va
crea un sub-clasament, unde echipele primesc punctele din jocurile directe fiind ordonate în subclasament, în consecinţă.
Pasul 2: Dacă trei sau mai multe echipe rămân încă la egalitate de puncte atunci diferenţa de
goluri în jocurile directe va fi criteriul decisiv.
Pasul 3: Dacă trei sau mai multe echipe rămân încă la egalitate de puncte şi diferenţa de goluri
în jocurile directe, atunci echipa cu cel mai mare număr de goluri marcate în meciurile directe va
fi criteriul decisiv.
Pasul 4: Dacă trei sau mai multe echipe rămân încă la egalitate de puncte, diferenţa de goluri în
jocurile directe şi cel mai mare număr de goluri marcate în meciurile directe între fiecare dintre
cele trei echipe, criteriul cea mai bine clasată echipă în sub-clasament va fi aplicat. În acest caz
de egalitate echipa cu cel mai bun rezultat (1. puncte, 2. diferenţa de goluri, 3. cel mai mare
număr de goluri marcate) împotriva celei mai apropiate bine clasată echipă, va avea prioritate.
Pasul 5: Dacă echipele rămân în continuare la egalitate, atunci rezultatele între fiecare dintre
cele trei echipe şi criteriul echipa cea mai bine clasată în sub-clasamentului va fi aplicată.
7
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regula “golului de aur” - sudden-death in overtime
penalty-shot shootout
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Pasul 6: Dacă echipele rămân în continuare la egalitate de puncte, după ce s-au parcurs cei cinci
paşi arătaţi mai sus, atunci vor fi aplicate consideraţiile sportive şi echipe vor fi ordonate în
clasament în funcţie de poziţiile lor ocupate în clasament la începutul campionatului/turneului.

VII. OFICIALI
Art. 7.1 La fiecare meci/turneu FRHG va nominaliza un Observator Federal care va fi prezent la jocuri
pe toată durata meciului/turneului, iar atribuţiile sunt prevăzute în Regulamentul de Organizare şi
Funcţionare a Corpului de Observatori Federali al FRHG. Autoritatea lui nu se va extinde mai mult
decât la jocurile în cauză. Deciziile Observatorului Federal sunt definitive şi irevocabile şi nu pot fi
contestate.
Art. 7.2 La fiecare meci/turneu, FRHG, prin Colegiul Central de Arbitri va nominaliza un Observator
pentru arbitri care va fi prezent la jocuri pe toată durata meciului/turneului, iar atribuţiile sunt prevăzute
în Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Corpului de Observatori pentru arbitri al FRHG.
Autoritatea lui nu se va extinde mai mult decât la jocurile meciului/turneului în cauză. Deciziile
Observatorului pentru arbitri sunt definitive şi irevocabile şi nu pot fi contestate.
Art. 7.3 Delegarea arbitrilor/oficialilor de pe gheaţă se va face de către Colegiul Central al Arbitrilor în
conformitate cu prevederile din Regulamentul de Organizare şi Functionare a FRHG. Colegiul Central al
Arbitrilor va informa FRHG cu 3 zile înaintea meciului numărul de arbitri delegați la meciuri.
Art. 7.4 FRHG, conform regulamentului de joc, are autoritatea de a utiliza în jocurile aflate sub jurisdicția
FRHG sistemul de arbitraj cu patru oficiali pe gheaţă, trei oficiali pe gheaţă sau doi oficiali pe gheaţă.
Atribuţiile arbitrilor de centru şi arbitrilor de linie sunt aceleaşi în fiecare sistem.
Art. 7.5 La fiecare meci este obligatorie prezenţa a minimum 5 arbitri/oficiali auxiliari.
Art. 7.6 Accesul la vestiarele echipelor şi arbitrilor/oficialilor de pe gheaţă este permis numai persoanelor
cu atribuţii oficiale, respectiv Observatorului Federal şi Observatorului pentru arbitri.

VIII. DISPOZIŢII FINALE
Art. 8.1 Comisia Centrală de Competiţii va lua în consideraţie contestaţiile privind dreptul de joc al unui
jucător al echipei, privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor care nu respectă prevederile
regulamentelor şi care sunt însoţite de dovada achitării taxei de contestaţie. Comisia Centrală de
Competiţii se poate sesiza din oficiu și să aplice măsurile ulterioare în cazurile evidente de încălcare a
regulamentului.
Art. 8.2 Contestaţiile se pot face înainte de începerea jocului, în pauză şi după terminarea jocului dar nu
mai târziu de 60 minute de la terminarea meciului.
Art. 8.3 Împotriva dreptului de joc al sportivilor sau pentru substituiri, se pot face contestaţii înainte de
începerea jocului, în pauză şi după terminarea jocului dar nu mai târziu de 60 minute de la terminarea
meciului. Contravaloarea taxei de contestaţie se va vira în contul FRHG. Dovada achitării taxei de
contestaţie se va face în termen de 48 de ore.
Art. 8.4 Contestaţiile neplătite în termen nu vor fi luate în considerare.
Art. 8.5 Nerespectarea termenului anulează contestaţia, dar nu şi eventualele măsuri disciplinare ce se
impun vinovaţilor.
Art. 8.6 Contestaţia va fi înmânată Observatorului Federal sau Observatorului pentru arbitrii sau
arbitrilor/oficialilor de pe gheaţă de către delegatul echipei contestatare, aceştia o vor consemna
obligatoriu, într-un raport suplimentar al arbitrilor/oficialilor de pe gheaţă, în raportul Observatorului
Federal sau al Observatorului pentru arbitrii, după caz şi vor solicita reprezentantului celeilalte echipe să
semneze de luare la cunoştinţă. Eventualul refuz al acestuia de a semna, va fi de asemenea, consemnat
în raport.
Art. 8.7 Echipele care au introdus contestaţii în termen şi au virat în contul FRHG contravaloarea taxei de
contestaţie, sunt obligate să prezinte dovezi de susţinere a contestaţiei în termen de 48 de ore, în scris
sau verbal în faţa Comisiei de Disciplină.
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Art. 8.8 Apelul, competenţă, termene şi taxe.
Art.8.8.1. Împotriva hotărârilor comisiilor FRHG se poate introduce apel. Comisia de Apel judecă apelurile
împotriva hotărârilor pronunţate de Comisia de Disciplină, colegiile şi comisiile FRHG.
Art. 8.8.2 Apelurile pot fi declarate prin fax, e-mail, scrisori sau depunerea directă la FRHG în termen de
5 (cinci) zile de la data pronunţării, pentru cei care au luat la cunoştinţă în scris, dacă nu au fost prezenţi.
Art. 8.8.3 Partea care a declarat apel trebuie să depună un memoriu în care va face o descriere completă
a faptelor şi va expune motivele prin care apreciază hotărârea pronunţată ca fiind neregulamentară.
Art. 8.8.4 Apelul trebuie însoţit de dovada plății unei taxe (vezi tabelul “cotizaţii şi taxe” – taxa de apel)
stabilită prin hotărârea Biroului Federal. În caz contrar, apelul se respinge ca fiind neplătit.
Art. 8.8.5 În cazul în care echipa care a introdus contestație sau a făcut apel la o anumită/anumite decizii
obține o rezoluție favorabilă, contravaloarea taxei/taxelor achitate către FRHG va fi înapoiată acesteia și
suportată de către cealaltă echipă.
Art. 8.8.6 În toate cazurile în care situaţiile concrete nu sunt prevăzute în prezentul regulament, decizia
finală va aparţine, în prima instanţă Comisiei Centrale de Competiţii, Legitimări, Transferări şi Clasificări a
FRHG, conform prevederilor regulamentare, respectiv în ultima instanţă Biroului Federal al FRHG, iar în
cazul unor divergenţe/dispute primează regulamentele IIHF.
Art. 8.8.7 Eventualele incidente de pe teren sau din tribună se vor analiza şi soluţiona în funcţie de
regulamentele şi legislaţia în vigoare, fiind sesizată şi Comisia Naţională de Acţiune împotriva Violenţei în
Sport.
Art. 8.8.8 Prezentul Regulament de desfăşurare a Campionatului Naţional de Juniori II, U16 sezonul
2019-2020, înlocuieşte orice alte tipărituri anterioare ale acestui regulament sau format electronic.
Prezentul regulament a fost aprobat de către Biroul Federal în şedinţa din 10 octombrie 2019 conform
hotărârii Adunării Generale din data de 21 august 2019. Regulamentul va intra în vigoare începând cu
data de 11.10.2019.
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