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Buletin informativ  nr. 2  

 

 

 

24 ianuarie 1924 - data naşterii FRHG  

Oficial, hocheiul pe gheaţă în România s-a născut în anul 1924. Mai întâi, la 3 ianuarie 1924, la Braşov, 
sub comanda profesorului Dragoş Navrea, a luat fiinţă prima echipă românească, Braşovia Braşov. 

Mai târziu, pe schelet militar, în oraşul de sub Tâmpa avea să se înfiinţeze şi echipa Colţea Braşov.Acolo, la Braşov, 
exista un teren de fotbal lângă Poşta Centrală, care iarna îngheţa şi era transformat în patinoar. Pe locul primului 
patinoar din ţară, acum este o grădină publică. Pe baza activităţii celor două cluburi braşovene, Braşovia şi Colţea, la 
24 ianuarie 1924, cu ocazia celui de-al XI-lea Congres al LIHG (Ligue Internationale de Hockey sur Glace), desfăşurat 
la Chamonix, în Franţa, România se afiliază şi este primită în rândurile membrilor care formau forul internaţional. 
Depeşa românească a fost semnată de cunoscutul bober al vremii, Iorgu Arsenie, care îndeplinea prerogativele 
preşedintelui Comisiei Sporturilor de iarnă din România. Presa franceză, prin cotidianul ”Les Sports”, a semnalat 
adeziunea României la instanţa LIHG. În acelaşi an, 1924, la LIHG aderă şi Italia, iar în 1923 venise Spania în 
rândurile naţiunilor practicante de hochei. În perioada respectivă, alte asociaţii naţionale sunt admise în LIHG: Ungaria 
şi Polonia în 1925, Finlanda în 1928 sau Japonia în 1930, prima ţară noneuropeană afiliată la forul internaţional.Cu 
mai multe detalii referitoare la prima participare românească la Campionatul Mondial din 1931, vom reveni într-un 
material care va fi publicat în curând.  

 
 

 

În anul 2014, Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă (FRHG) împlineşte 
frumoasa vârstă de 90 de ani. Iată succint care este geneza apariţiei ca for a 
FRHG. Comisia de patinaj funcţiona în cadrul Federaţiei Societăţilor Sportive din 
România (FSSR), încă din 1923. Un an mai târziu se înfiinţează, din nevoia de 
diversitate, Comisia centrală a sporturilor de iarnă, motivul fiind că alături de 
disciplinele specifice patinajului, în decor apăruse şi hocheiul. Această instituţie 
nou formată va rezista sub forma de organizare descrisă doar până în 1927, când 
se va transforma în Comisia centrală a sporturilor pe gheaţă.  

Tot în 1924, hocheiul românesc se afiliază oficial la forul internaţional, Liga Internaţională de Hochei pe Gheaţă 

(LIHG). În data de 24 ianuarie 1924, cu ocazia celui de-al XI-lea Congres al LIHG, hocheiul românesc primeşte oficial 

certificatul de naştere şi este afiliat la organismul internaţional, în pofida faptului că la noi în ţară nu se disputase încă 
nici un meci cu caracter oficial. Actul de înfiinţare al primei formaţii, Braşovia Braşov, datează şi el din aceeaşi 
perioadă, mai exact 3 ianuarie 1924. Sub actuala denumire, Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă, instituţia 

funcţionează de la 10 noiembrie 1934, când sportul cu crose şi puc se rupe de celelalte ramuri practicate pe luciu de 
gheaţă. Într-un material viitor vom vorbi despre povestea primului campionat naţional organizat în România, în anul 

1925, dar şi despre prima participare a României la un Campionat Mondial, în Polonia, în 1931. 

 

 

Piatra de temelie a hocheiului românesc s-a pus, în primele decenii ale secolului XX, 

pe axa Bucureşti - Braşov - Miercurea Ciuc, veritabilă coloană vertebrală a sportului 
cu crose şi puc. Pe lacurile de la Noua, din Braşov, vechile familii Dîrste şi Noua, 

reprimiseră în sânul lor fii rătăcitori care, în dorinţa de a se îmbogăţi căutând aur, 

plecaseră în perioada 1900-1905 în Canada şi Statele Unite ale Americii. O parte 

dintre aceştia s-au reîntors acasă şi au adus cu ei tainele hocheiului, deprinse peste 
Ocean. Astfel, în iarna dintre anii 1917 şi 1918, pe lacul Noua, cele două familii joacă 

şi popularizează hocheiul. 
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”Primele echipe de hochei pe gheaţă din Braşov au apărut în zonele unde se practica şi patinajul respectiv în Dîrste-
Noua (unde lacurile erau iarnă de iarnă amenajate pentru patinaj) şi Centru-Schei, unde la baza sportiva Tenis Club, 
actualmente Olimpia, pe terenurile de tenis iarna se amenaja un patinoar de mari dimensiuni. Între anii 1917-1922 
cele două echipe jucau iarna aproape săptămânal câte un meci prin rotaţie la Tenis-Club şi Noua lac. Astfel în scurt 
timp numărul de jucători a început să crească, iar calitatea jocului să fie din ce în ce mai ridicată. Începând cu iarna 
1918-1919 s-a coagulat o bună echipă de hochei pe gheaţă şi la Tenis-Club Bucureşti, unde mare parte din elitele 
capitalei frecventau clubul”, notează şi sursa electronică www.thehornets.ro. Mai târziu, în 22 şi 23 ianuarie 1925, pe 
patinoarul Olimpia din Braşov, se disputa prima ediţie a campionatului naţional de hochei pe gheaţă. Participă la 
această competiţie-pilot, patru echipe: două din Braşov, Braşovia şi Colţea, respective două din Bucureşti, Tenis Club 
Român A şi B. finala patrulaterului este câştigată de Braşovia, cu 4-0 în faţa echipei secunde de la TCR. Ca o 
coincidenţă, municipiul de sub Tâmpa, deşi este un veritabil leagăn al hocheiului românesc, are în palmares doar 
două titluri naţionale, anume primul, în 1925 şi ultimul, în 2014, obţinut de Corona Fenestela.  Pentru statistici şi pentru 
memoria acestor bravi pionieri, vom reda numele garniturii primei echipe care a cucerit un titlu de campioană 
naţională. Astfel, Braşovia Braşov a introdus pe gheaţă în 1925, următoarea formulă de echipă: Drahédy - portar, 
Csiky şi Jancsika - fundaşi, Nagy, Gönczi şi Sholtter - atacanţi. Dintre cei care se ocupaseră de înfiinţarea şi 
organizarea primei campioane îl amintim pe Nicolae Carabatescu, vicepreşedintele Comisiei central a sporturilor de 
iarnă, care adusese un puc şi un regulament din Franţa. Un alt nume implicat în formarea primei echipe a fost 
profesorul Dragoş Navrea. După aceea, echipele din Bucureşti, care vor beneficia de condiţii superioare de pregătire 
şi de prezenţa unor tehnicieni de peste Ocean, vor domina autoritar întrecerile interne. Titlurile vor merge spre 
Capitală, cu o singură excepţie, în 1938, când Hochei Club Dragoş Vodă din Cernăuţi triumfă. Cele mai titrate echipe 
de hochei ale Bucureştilor în perioada interbelică au fost Tenis Club Român şi Juventus. 

 

 

Facsimil de la anunţul primei ediţii a Cupei României - Braşov 1949 
"SÂMBĂTĂ ÎNCEPE LA BRAŞOV PRIMA EDIŢIE A CUPEI R.P.R. LA  HOCKEI  
 
PARTICIPĂ SELECŢIONATELE ORAŞELOR: BUCUREŞTI, BRAŞOV, CLUJ, 
MIERCUREA CIUC, SIGHIŞOARA şi TG. MUREŞ  
 
Între 15 şi 19 Ianuarie 1949, Federaţia Romînă de Hochei pe Gheaţă 9cum scriau 
ziarele vremii) a decis disputarea CUPEI R.P.R. la HOCKEI.  

 
Competiţia se va desfăşura sistem campionat, la Braşov şi se va bucura de participarea următoarelor reprezentative, 
BUCUREŞTI, BRAŞOV, CLUJ, MIERCUREA CIUC, SIGHIŞOARA şi TG. MUREŞ.  
Remarcăm că e vorba de selecţionata acestor oraşe, nu de cluburile reprezentative, campioane regionale.  
Programul Cupei R.P.R. a fost stabilit după cum urmează: 
Sâmbătă 15 ianuarie  
Ora 11: Sighişoara – Tg. Mureş,  
Ora 18: Bucureşti – Braşov,  
Ora 20: Cluj – Miercurea Ciuc.  

Duminică 16 ianuarie  
Ora 11: Braşov – Tg. Mureş,  
Ora 18: Sighişoara – Miercurea Ciuc,  
Ora 20: Bucureşti – Cluj.  

Luni 17 ianuarie  
Ora 11: Sighişoara – Cluj,  
Ora 18: Miercurea Ciuc– Braşov,  
Ora 20: Bucureşti – Tg. Mureş. 

Marţi 18 ianuarie  
Ora 11: Sighişoara – Braşov,  
Ora 18: Bucureşti – Miercurea Ciuc,  
Ora 20: Cluj – Tg. Mureş. 

Miercuri 19 ianuarie  
Ora 11: Sighişoara – Bucureşti,  
Ora 18: Cluj – Braşov,  
Ora 20: Tg. Mureş – Miercurea Ciuc.  
Pentru a asigura o cât mai bună desfăşurare a acestei competiţii au fost convocaţi la Braşov arbitri din fiecaare oraş 
participant." 

 
 
 

http://www.thehornets.ro/
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Istoria romanţată a primului joc de hochei 

 

 

Hocheiul pe gheaţă este unul din cele mai vechi sporturi de echipă, atestate 
documentar. Începuturile sale se întrezăresc în anul 1873, când James Creighton a 
întocmit şi redactat un set de reguli pentru un nou joc de iarnă, care urma să fie 
practicat la Montreal, în Canada şi care mai târziu avea să primească numele de 
hochei pe gheaţă. Doi ani mai târziu, în 1875, pe 3 martie, la Patinoarul Victoria din 
Montreal, a avut loc primul joc de hochei din istorie. Combatante au fost James 
Creighton”s Mc Gill team şi Captain Torrence”s Victoria team. Prima s-a impus cu 
scorul de 2-1, într-un joc care poate fi considerat izvorul ce a condus la Delta de azi a 
hocheiului mondial.  

Meciul respectiv poate fi considerat piatra de temelie a hocheiului, spre această concluzie conducând o serie de 
similitudini, printre care enumerăm: existenţa a două echipe, formate din câte 9 jucători fiecare, din care unul era 
portar, un set de reguli predefinite, o durată a jocului determinată la 60 de minute, înregistrarea scorului, existenţa unui 
puc ca obiect de joc.Întâlnirile asemănătoare, antecedente datei de 3 martie 1875, s-au desfăşurat majoritatea în aer 
liber, cu crose şi mingi. De data aceasta, pentru a se limita accidentările spectatorilor şi daunele la ferestrele 
dimprejur, s-a apelat la un puc de lemn, care a înlocuit mingea folosită la sportul numit lacrosse. Crosele şi patinele au 
fost aduse din Noua Scoţie, stat canadian de unde era originar şi Creighton. În anul 2002, Federaţia Internaţională de 
Hochei pe Gheaţă (IIHF) a recunoscut oficial patinoarul Victoria din |Montreal ca loc de naştere al hocheiului. 
Recunoaşterea s-a materializat în două acţiuni. O plachetă comemorativă a fost instalată pe 22 mai 2008 alături de 
Centre Bell, vestitul patinoar din Montreal, alături de o altă placă închinată personalităţii lui James Creighton.După 
aceea, IIHF a instaurat trofeul Victoria Cup, care aduce faţă în faţă o echipă din NHL şi câştigătoarea European 
Champions Hochey League. Premiul pus în joc este substanţial şi însumează un milion de franci elveţieni.  Primul 
meci sub auspiciile Victoria Cup s-a desfăşurat în 2008, între New York Rangers şi Metalurg Magnitogorsk. Revenind 
la secolul al XVIII-lea, primele reguli de hochei pe gheaţă au fost publicate la 27 februarie 1877, de către James 
Creighton în The Montreal Gazette. ele sunt cunoscute sub numele de Montreal rules sau Mc Gill rules. Înaintea 
acestora au existat şi Halifax rules, primele standardizări ale jocului predecesor hocheiului şi de unde Montreal rules 
şi-au extras quintesenţa. La rândul său IIHF s-a înfiinţat pe data de 15 mai 1908, la Paris, sub numele de Ligue 
Internationale de Hockey sur Glace (LIHG). Forul are actualmente în rândurile sale 73 de asociaţii sau federaţii 
naţionale, printre care şi România, aderentă din 1924. 

 
 

 IIHF - Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă s-a înfiinţat în anul 1908 
 

 

IIHF - Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă este forul tutelar al hocheiului pe 
gheaţă, la nivel mondial. IIHF are 73 de membri afiliaţi, printre care şi România. Actul de 
naştere al acestei instituţii internaţionale datează din anul 1908, pe 15 mai. Atunci, la 
Paris, în Franţa, pe rue de Province, la numărul 34, reprezentanţii hocheiului din Franţa, 
Belgia, Marea Britanie şi Elveţia au semnat documentul fondator al IIHF. În acelaşi an, 
însă mai târziu, Bohemia, devenită mai târziu Cehoslovacia, a devenit al cincilea 
membru al IIHF. Primul preşedinte a fost numit francezul Louis Magnus, iar numele 
iniţial al IIHF a fost Ligue Internationale de Hockey sur Glace (LIHG). Primul congres a 
avut loc în 1908, la Paris, iar al doilea în 1909, la Chamonix, tot în Franţa. Actualmente, 
IIHF este condus de un Congres General ca for suprem de decizie. Congresul alege 
preşedintele şi membrii Consiliului Director. Preşedintele conduce toate şedinţele 
Congresului IIHF. România s-a înscris între membrii LIHG, mai târziu IIHF, în anul 
1924. Ataşat avem documentul iniţial de înfiinţare a LIHG, semnat în anul 1908, la 
Paris. 
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Povestea primelor participări ale României la competiţiile internaţionale 

 

 

După înfiinţarea Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă, survenită aşa cum am scris anterior 
în anul 1924, a urmat o perioadă de stabilizare, în care s-au desfăşurat campionate naţionale şi 
au avut loc diverse evenimente hocheistice. În anul 1931, România a participat în premieră la o 
ediţie de Campionat Mondial, cea desfăşurată la Krynica, în Polonia. Între 1 şi 8 februarie, în 
localitatea poloneză s-au prezentat 10 echipe, din care 8 europene plus Canada şi SUA. Echipa 
noastră a pierdut meciul de calificare contra SUA, cu 15-0, după care, în jocul ultimei şanse, am 
cedat în faţa Austriei cu 7-0. Rezultatele, la prima vedere par drastice, dar nu trebuie uitat că 
ne-am confruntat cu veritabile forţe ale hocheiului mondial.  

În sprijinul acestei idei vine şi clasamentul final al competiţiei, pe care îl redăm mai jos: 
1. Canada, 2. SUA, 3. Austria, 4. Polonia, 5. Cehoslovacia, 6. Suedia, 7. Ungaria, 8. Marea Britanie, 9. Franţa,  
10.  România. Canada a învins în meciul decisiv pentru aurul mondial SUA, cu 2-0. Această competiţie a contat şi 
drept campionat european, unde România a ocupat locul al optulea. Austria a cucerit titlul continental, după un succes 
contra Poloniei, cu scorul de 2-1. Echipa noastră i-a avut în componenţă pe următorii pionieri: Danielopol, Doczi, 
Aslan, S. Grant, Cantacuzino, Botez, P. Grant, Polizu, Brătianu şi Fichlender. Pe viitor vom reveni cu detalii despre 
competiţiile internaţionale la care au luat parte hocheiştii noştri în 1932 şi 1933. În fotografia ataşată avem emblema 
oficială a Campionatului Mondial şi European de la Krynica, din 1931. 

 

A doua ieşire în lume a hocheiului românesc – 1932 
 

 

Dacă ieri am publicat o poveste succintă despre debutul echipei naţionale de hochei pe gheaţă 
a României, la Campionatul Mondial şi European de la Krynica, din Polonia, azi continuăm să 
depănăm poveşti de demult. Vom merge la Berlin, în 1932, unde a avut loc Campionatul 
European de hochei pe gheaţă.  
A fost doar o competiţie continentală, deoarece nord-americanii nu au sosit în capitala 
Germaniei, pentru că în acelaşi an era în program turneul olimpic de la Lake Placid, din Statele 
Unite ale Americii.  

Ediţia berlineză a reunit la start nouă formaţii, care, în prima fază, au fost împărţite în trei grupe de câte trei. Noi am 
fost repartizaţi cu două echipe foarte tari, Suedia şi Marea Britanie. Am pierdut în ambele cazuri fără să marcăm, 0-4 
cu vikingii şi 0-1 cu britanicii. Am ocupat locul al treilea al grupei, fapt care ne-a trimis în turneul de consolare, pentru 
locurile 6-9. Aici ne-a învins Franţa cu 5-0, dar şi Letonia, cu 3-0. Înfrângerea din faza grupelor, cu Marea Britanie, a 
intrat şi în alcătuirea acestui clasament. Astfel, fără victorie şi fără gol înscris, ne-am clasat pe ultimul loc al 
Campionatului European, al nouălea. Titlul a revenit Suediei, urmată în ierarhia finală de Austria, Elveţia, Germania şi 
Cehoslovacia. Deoarece în arhivele consultate şi în bibliografia pe care o avem la dispoziţie nu am găsit o fotografie 
sugestivă, de la acel Campionat European desfăşurat la Berlin în 1932, ca imagine pentru acest material am ales 
vechea siglă a LIHG, precursorul IIHF. 
 

Primele goluri, primele victorii în arena internaţională 
 

 

După experienţele internaţionale din 1931 şi 1932, echipa naţională de hochei pe gheaţă a 
României a luat parte la competiţia organizată în anul 1933, la Praga, capitala Cehoslovaciei, 
între 18 şi 26 februarie. Acolo s-a organizat ediţia a şaptea a Campionatului Mondial, ale cărei 
rezultate au contat şi pentru ediţia a 18-a a Campionatului European. În prima fază, România a 
fost repartizată într-o grupă preliminară foarte grea, alături de Cehoslovacia, Austria şi Italia. 
Rezultatele au fost în directă proporţionalitate cu investiţiile în hochei, aşa că România a pierdut 
toate cele trei meciuri. Scorurile înregistrate au fost 0-8 cu Cehoslovacia, 1-7 cu Austria şi 0-2 cu 
Italia. Remarcăm totuşi că după seceta de la precedentele participări, tricolorii au spart gheaţa 
contra Austriei, reuşind primul gol la un Campionat Mondial şi European. 

Clasată pe ultimul loc în grupă, România a mers în turneul pentru locurile 9-11. În vizibilă creştere de formă, băieţii 
noştri au învins Belgia cu 3-2 şi Letonia cu 1-0, ocupând astfel un meritoriu loc 9 mondial şi 7 european. 
Campionatul Mondial a fost câştigat de SUA, după o finală cu Canada, scor 2-1, fapt care coincide cu ruperea 
hegemoniei canadiene la medaliile mondiale de aur. Titlul european s-a decis în finala mică, gazdele impunându-se cu 
2-0 în faţa Austriei. 
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Debut olimpic în 1964 
 

 

Echipa naţională de hochei pe gheaţă a României a debutat la un turneu olimpic abia în anul 
1964, după ce în alte două cazuri ratase această posibilitate. Tricolorii puteau să ajungă la 
Garmisch-Partenkirchen, în 1932, sau în SUA, în 1960. În primul caz raţiunile financiare, în al 
doilea cele ideologice, România boicotând acele Jocuri, au făcut ca debutul olimpic al hocheiului 
românesc să se amâne. La ediţia Jocurilor Olimpice de iarnă, găzduită de oraşul austriac 
Innsbruck, în 1964, ţara noastră a putut alinia o echipă completă. Pregătirea în vederea acestei 
participări a început în vara anului 1963, cu antrenamente pe uscat şi un cantonament la Opava, 
în Cehoslovacia. De asemenea, a fost angajat reputatul tehnician cehoslovac Ladislau Horsky, 
dar şi Costică Tiron, specialist în educaţie fizică. Gama variată de antrenamente şi jocuri 
complementare au adus echipa noastră la punctul de maxim al formei sportive în apropiere de 
plecarea spre Innsbruck.  

După mai multe teste, s-a stabilit ca spre Austria să plece următorul lot de jucători: Crişan, Varga, Czaka, Ionescu, 
Ţiriac, Szabo I, Ferenczi I, Szabo II, Biro, Calamar, Andrei, Pană, Nagy, Florescu, Mihăilescu şi Ianovici. Ion Ţiriac, 
valorosul jucător de tenis de mai târziu, era unul dintre fundaşii naţionalei olimpice a României. Cele 16 naţiuni 
participante au fost nevoite să treacă de un meci de baraj, unde sorţii ne-au fost totalmente defavorabili. România a 
întâlnit puternica reprezentativă americană, care ne-a învins cu 7-2 (1-0, 3-1, 3-1). Golurile noastre au fost înscrise de 
Pană şi Biro, iar fraţii Szabo, dispuşi în linii diferite, nu au mai avut acelaşi randament. Am intrat în grupa valorică B, 
pentru locurile 9-16, unde Polonia ne-a administrat un sever 6-1 în deschidere. După acest insucces, echipa s-a 
remaniat în urma unor permutări în componenţa liniilor. Am pierdut şi contra Japoniei, cu 6-4, care a avut un joc 
excelent de contraatac, armă căreia noi nu am reuşit să îi găsim antidot. Revirimentul a pornit de la egalul smuls 
Iugoslaviei, 5-5. Cu 10 minute înainte de încheiere, plavii conduceau cu 5-3. Norvegia ne-a învins apoi fără a 
demonstra că ne este superioară, cu 4-2, iar turneul s-a încheiat en fanfare, cu trei succese, 5-2 cu Austria, 6-1 cu 
Italia şi 8-3 cu Ungaria.Victoriile respective, primele sub auspicii olimpice, ne-au asigurat clasarea pe locul al patrulea 
al grupei B şi pe locul 12 în clasamentul general. Titlul a revenit valoroasei reprezentative sovietice, urmată pe podium 
de Suedia, medalie de argint, respectiv Cehoslovacia, medalie de bronz. Graţie conduitei ireproşabile de pe gheaţă, 
României i s-a decernat Cupa fairplay, la Jocurile Olimpice de iarnă din 1964.Interesant de semnalat este că în 
perioada turneului olimpic, în ţară echipele au susţinut o sumedenie de partide amicale, atât în Bucureşti cât şi în 
oraşele transilvane. Echipele cehoslovace, Chomutov şi Tesla Pardubice au sosit în România pentru turnee amicale 
care au inclus partide la Miercurea Ciuc, Gheorghieni, Cluj sau Odorheiul Secuiesc. O tempora! 

 

 
A doua participare olimpică - Grenoble 1968 

 

 

Echipa naţională de hochei pe gheaţă a României a participat pentru a doua oară consecutiv la 
Jocurile Olimpice de iarnă, în anul 1968, la Grenoble, în Franţa. Tricolorii au reuşit să menţină 
performanţa înregistrată în urmă cu patru ani, la Innsbruck, când ocupaseră poziţia a 12-a. 
După turnee de pregătire în Canada, Republica Federală a Germaniei sau Italia, formaţia 
noastră a suferit o corecţie destul de severă în meciul de baraj. RFG ne-a învins cu 7-0, iar, 
conform regulamentului, România a fost nevoită să meargă în grupa B, pentru locurile 9-16. 
Formaţia noastră a avut un start foarte bun la acest eşalon, obţinând două victorii în primele 
etape, 3-2 cu Austria şi 7-3 cu Franţa. Am pierdut însă contra Japoniei, cu 5-4, un meci pe care 
la fel de bine îl puteam câştiga. Eşecul cu niponii ne-a scos din ritm aşa că am fost învinşi în 
ultimele partide de Norvegia, cu 4-3, respectiv Iugoslavia, cu 9-5.  

România s-a clasat pe locul al patrulea al grupei valorice B, şi pe poziţia 12 în clasamentul general. De amintit şi că 
meciurile s-au desfăşurat pe o adevărată bijuterie arhitectonică, Patinoarul Olimpic, cu o capacitate de 12.000 de 
locuri. Ediţia olimpică Grenoble 1968 rămâne în istorie pentru România, deoarece cu acest prilej vom cuceri singura 
medalie olimpică de iarnă, prin echipajul de bob 2 Panţuru-Neagoe, care a urcat pe treapta a treia a podiumului de 
premiere.    
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Echipa olimpică din nou la Innsbruck în 1976 
 

 

Echipa naţională de hochei pe gheaţă a României obţine o nouă calificare olimpică, pentru 
Innsbruck, în Austria, în anul 1976. După două participări consecutive, tot la Innnsbruck în 1964 şi 
la Grenoble în 1968, băieţii noştri au absentat de la Sapporo, în Japonia, în anul 1972. Era aşadar 
a doua participare pe patinoarul austriac, dar şi a treia din toate timpurile, pentru selecţionata 
noastră. Regulamentul de desfăşurare s-a păstrat neschimbat, iar primul meci a fost hotărâtor. 
Polonia, o echipă foarte bună la acea vreme, ne-a învins cu 7-4 şi ne-a anulat astfel şansele la 
primele locuri. Am fost trimişi din nou în grupa valorică B. În al doilea eşalon olimpic, reuşim să ne 
impunem şi să obţinem finalmente un loc 7 care însemna cea mai bună performanţă obţinută 
vreodată de echipa noastră. Aceasta s-a conturat în urma rezultatelor pe care le enumerăm mai 
jos: 4-3 cu Austria, 3-1 cu Japonia, 3-4 cu Iugoslavia, 4-3 cu Elveţia şi 9-4 cu Bulgaria. 

Iată care a fost şi componenţa lotului deplasat la Innsbruck, în 1976: Valerian Netedu şi Vasile Morar - portari, 
Alexandru Hălăucă, Ion Ioniţă, Dezideriu Varga, Sandor Gal, Doru Tureanu, Dumitru Axente, Elod Antal, Marian 
Costea, Tiberiu Mikloş, Ion Gheorghiu, Doru Moroşan, Eduard Pană, Gheorghe Justinian, Nicolae Vişan, Marian 
Pisanu şi Vasile Huţanu.  
 
Titlul olimpic a fost cucerit a patra oară consecutiv de selecţionata Uniunii Sovietice, care începuse această serie 
deosebită tot la Innsbruck, în 1964. Hocheiştii sovieticii egalaseră astfel performanţa celor patru medalii de aur 
consecutive ale canadienilor, cucerite între 1920 şi 1932. 
 

 

Lake Placid 1980 - ultima prezență olimpică 
 

 

Echipa naţională de hochei pe gheaţă a României a participat pentru ultima dată la o ediţie a 
Jocurilor Olimpice de iarnă, în anul 1980, în Statele Unite ale Americii, la Lake Placid. Cele 12 
formaţii participante au fost împărţite în două serii, formatul competiţiei modificându-se cu această 
ocazie.  
România a fost repartizată în Grupa Albastră, iar comportarea noastră a fost una destul de bună. 
Debutul olimpic a fost de bun augur, 6-4 cu Germania Federală, într-un meci în care marele Doru 
Tureanu a reuţit un hattrick. Până la finele competiţiei, performanţa lui Tureanu nu a putut fi atinsă 
decât de alţi 11 jucători, printre care s-au numărat şi golgeterii turneului, cehoslovacii Milan Novy 
şi Peter Stastny. 

Am cedat apoi în faţa Suediei, cu 8-0, sau a Cehoslovaciei, cu 7-2, echipe care aveau alte pretenţii în raport cu noi. 
Gazdele din SUA s-au impus şi ele în meciul cu România, scor 7-2, unul din golurile noastre fiind semnat de actualul 
secretar general al FRHG, Alexandru Hălăucă. Grupa, implicit competiţia, s-a terminat pentru noi cu o remiză obţinută 
în faţa Norvegiei, scor 3-3. Cu un total de 3 puncte, ne-am clasat pe locul patru al grupei, astfel că am ieşit din 
competiţie. În seria paralelă, Polonia a încheiat cu acelaşi număr de puncte, dar cu un golaveraj mai bun, aşa că în 
ierarhia finală, naţionala noastră a figurat pe locul al optulea. Podiumul olimpic a fost alcătuit, în această ordine, din 
SUA, URSS şi Suedia. A patra clasată era Finlanda. 
 
Iată şi lotul nostru olimpic din 1980: Elod Antal, Istvan Antal, Dumitru Axinte, Ion Berdila, Traian Cazacu, Marin 
Costea, Sandor Gall, Alexandru Halăucă, Gheorghe Huţan, George Justinian, Doru Morosan, Bela Nagy, Zoltan Nagy, 
Valerian Netedu, Constantin Nistor, Adrian Olenici, Marian Pisaru, Mihai Popescu, Laszlo Solyom, Doru Tureanu. 
Banca tehnică a echipei noastre a fost condusă de reputatul technician Ştefan Ionescu, Maestru al Sportului şi 
Antrenor Emerit. 
O tempora... 
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Miarcle on the Ice - cea mai frumoasă poveste a primului secol de hochei 
România parte a acestei poveşti 
 

 

În 2008, Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă (IIHF) a serbat 100 
de ani de hochei în lume. Cu această ocazie, în timpul unei consfătuiri care a 
avut loc la Quebec, în Canada, s-a stabilit că povestea cea mai frumoasă a 

secolului pe gheaţă este victoria echipei SUA, la Jocurile Olimpice din 1980. 
Atunci, la Lake Placid, o echipă de studenţi selecţionaţi din colegiile 

americane, a reușit un veritabil miracol și a depășit puternica echipă a Uniunii 

Sovietice, care era cvadruplă campioană olimpică. Sovieticii câștigaseră 

toate cele patru titluri consecutiv, între 1964 și 1976, iar în partidele de 
pregătire înregistraseră victorii pe linie. Cu un Tretiak imbatabil între buturi, 

cu un Krutov sau Makarov în teren, ei erau consideraţi din nou mari favoriţi, 
în condiţiile în care profesioniștii nord-americani din NHL nu erau interesaţi 
de principiile olimpice. 

Echipa sovietică a făcut totul pentru un nou titlu, obtenibil chiar pe pământ american. Au stat în cantonament 11 luni, 

iar toate celelalte obiective au fost subordonate scopului suprem, de a obţine medalia de aur la Lake Placid. Hocheiștii 
sovietici, ca de altfel majoritatea sportivilor din fostul bloc comunist, practicau o formă mascată de profesionalism. Ei 

erau angajaţi în diverse sectoare de activitate, însă niciunul nu mergea la serviciu, toţi fiind plătiţi pentru a juca hochei 
de calitate. Studenţii americani au început cu un egal smuls cu forcepsul Suediei, 2-2, după care au trecut pe rând de 

Cehoslovacia, 7-3, Norvegia, 5-1 sau România, 7-2. Așadar am fost și noi martori oculari la acest mare miracol. 
SUA a terminat grupa preliminară cu o altă victorie, 4-2 cu Republica Federală a Germaniei.Turneul final s-a 

desfășurat la Olympic Fieldhouse și a început cu un șoc de proporţii. Americanii de pe băncile școlii au învins mașina 
de hochei sovietică. Scorul final a fost 4-3 (2-2, 0-1, 2-0). Oaspeţii de la răsărit au condus de trei ori, cu 1-0, 2-1 și 3-2. 

Finalul a fost însă al gazdelor, care au obţinut victoria decisivă. Succesul de peste două zile, 4-2 cu Finlanda, a 

consfinţit primul loc în turneul olimpic, implicit și medalia de aur.  mericanii au dat cel mai bun portar al competiţiei, pe 
Jim Craig care a avut un procentaj de 91,57 la parade. Cel mai bun marcator a fost Mark Johnson, cu 11 puncte, 5 

goluri și 6 pase decisive, al zecelea în top. România a făcut o figură frumoasă în meciul cu viitoarea campioană 

olimpică, imaginea atașată acestui material prezentându-l în plină acţiune pe Ioniţă, chiar împotriva americanilor. 
 
Încheiem aici mica retrospectivă a hocheiului românesc pe plan mondial din ultimii 90 de ani. 
  
Mulţumim fostului arbitru internaţional Iuliu Becze pentru documentele de arhivă puse la dispoziţie.  
 
Cristian Ghenea – PR, Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă 

 
 

2014 WEEKEND FEMININ DE HOCHEI PE GHEAŢĂ ÎN TOATĂ LUMEA  
 

 

Weekend-ul feminin de hochei pe gheaţă în toată lumea este o oportunitate la nivel mondial 
pentru fete de a încerca jocul de hochei pe gheaţă ca pe un nou sport. Mii de participanţi au luat 
parte în ediţiile din 2011, 2012 şi 2013. Următoarea ediţie va avea loc la sfârşit de săptămână 
pe 11/12 octombrie 2014. 
Hocheiul pe gheaţă feminin cunoaşte una din cele mai rapide dezvoltări ca ramură de sport în 
lume datorită unor astfel de evenimente şi programe similare care sunt derulare în mai multe 
ţări. Dacă vă doriţi ca fete din comunitatea dumneavoastră să se alăture acestui eveniment 
distractiv, acest eveniment constituie o mare oportunitate de a face acest lucru !  
 

Bine ai venit la hochei pe gheaţă ! 
 
Pentru carte de colorat click aici. 

 

 

http://www.iihf.com/fi/iihf-home/sport/recruitment/interactive-applet/
http://www.iihf.com/fi/iihf-home/sport/recruitment/interactive-applet/
http://www.iihf.com/fi/iihf-home/sport/recruitment/childrens-page/
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Sport Club Miercurea Ciuc 
Weekend pentru viitorul hocheiului feminin 

 

Reacţiile şi comentariile participanţilor:  
A fost o zi minunat pentru toate fetele.  
Majoritatea dintre ele au spus că ar dori să încerce din nou.  
Părinţii au făcut o mulţime de fotografii !  
După eveniment:  
Acest eveniment a fost un succes, sper că va ajuta comunitatea noastră să dezvolte 
hocheiul feminin şi să vină cât mai multe fete pentru a juca hochei, a spus Koncsag 
Kinga. 

Fetele întreabă "când va avea loc următorul eveniment"  
Hanna, 6 ani: "mama... să-mi cumperi o crosă, vreau să fiu un jucător de hochei adevărat" 
 

ASC Corona 2010 Braşov 
Weekend pentru viitorul hocheiului feminin 

 

Reacţiile şi comentariile participanţilor:  
A fost distractiv, o experienţă palpitantă. Să se repete de mai multe ori evenimentul.  
Mass-media locală s-a arătat interesată de eveniment promovând-ul în ziarul local şi 
online.  
După acest eveniment:  
Toată lumea s-a distrat şi ar dori să repete experienţa cât mai repede posibil, a spus 
Olti-Pasca Zoltan.  
 
Galerie foto.   Video. 

 
 

  Cupa Campionilor Europeni Feminin 2015 Grupa A 

 

 

IIHF a aprobat programul rundei preliminare al Cupei Campionilor Europeni Feminin 2015 
Grupa A care se va desfăşura în perioada 17-19 octombrie 2014 în Turcia, Ankara.  
Meciurile pot fi urmăite LIVE aici.  
Programul meciurilor:  
17.10.2014  
15:00 HK Poprad (SVK) vs Aisulu Almaty (KAZ)  
19:00 Milenyum Ankara (TUR) vs HSC Csikszereda (ROU)  
18.10.2014  
15:00 Aisulu Almaty (KAZ) vs HSC Csikszereda (ROU)  
19:00 Milenyum Ankara (TUR) vs HK Poprad (SVK)  
19.10.2014  
15:00 HSC Csikszereda (ROU) vs HK Poprad (SVK)  
19:00 Aisulu Almaty (KAZ) vs Milenyum Ankara (TUR) 

 

 

 

 
 

https://www.facebook.com/corona.brasov.wolves#!/media/set/?set=a.883662834979411.1073741837.828184327193929&type=1
https://www.facebook.com/corona.brasov.wolves#!/video.php?v=883483334997361&set=vb.828184327193929&type=2&theater
http://www.iihf.com/competition/522/group-a/
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 IIHF Cupa Continentală 2015 Grupa C 

 

IIHF a aprobat programul turului doi al Cupei Continentale IIHF 2015 Grupa C care se 
va desfăşura în perioada 17-19 octombrie 2014 în România, la Patinoarul Olimpic din 
Braşov.  
Meciurile pot fi urmărite LIVE aici.  
Programul meciurilor:  
17.10.2014  
14:30 Dab. Docler HK (HUN) vs Ciarno PBS Bank KH Sanok (POL)  
18:00 ASC Corona 2010 Brasov (ROU) vs HK Prizma (LAT)   DIGI Sport TV  
18.10.2014  
14:00 Ciarno PBS Bank KH Sanok (POL) vs HK Prizma (LAT)  
17:40 Dab. Docler HK (HUN) vs ASC Corona 2010 Brasov (ROU) DIGI Sport TV 
19.10.2014  
13:00 HK Prizma (LAT) vs Dab. Docler (HUN)  
17:00 ASC Corona 2010 Brasov (ROU) vs Ciarno PBS Bank KH Sanok (POL)  DIGI 
Sport TV 

 

 

 

Pauză comercială pentru televiziune în premieră la un meci în România 
 

 

TELEVISION COMMERCIAL BREAKS 

 
 

PAUZĂ COMERCIALĂ PENTRU TELEVIZIUNE 

 
 
 

 
 

În cadrul Cupei Continentale IIHF 2015 Grupa C, care 
a avut loc la Patinoarul Olimpic din Braşov, s-a folosit 
pentru prima dată în România, la o competiţie oficială 
sub egida IIHF, Pauza Comercială pentru Televiziune. 
Conform acordului stabilit cu televiziunea care a 
transmis acest meci, s-a recurs la întreruperi ale jocului, 
din motive comerciale. Foarte obişnuită în NHL, de 
exemplu, pauza comercială este stabilită în raport cu 
interesele operatorului TV şi al NHL. 

DIGI Sport TV, în timpul pauzelor comerciale a difuzat un spot publicitar al firmei de echipament sportiv BAUER. 
În conformitate cu regulamentul IIHF, în cursul fiecărei reprize de 20 minute la toate jocurile de la o competiţie 
organizată de IIHF pot exista 2 (două) pauze pentru reclamele comerciale, fiecare cu durata de şaptezeci (70) de 
secunde. Astfel, pauzele comerciale pentru reclame sunt luate la prima oprire de joc după minutul 14:00 şi minutul 
8:00 din fiecare repriză. Procedura pentru luarea acestor pauze comerciale a fost coordonată de către un coordinator 
al pauzei comerciale care a fost pregătit de FRHG pentru acest  eveniment. 
De asemenea, au fost activate considerente privind echipele, ceea ce înseamnă că echipele trebuie să fie conştiente 
de faptul că în timpul acestor opriri comerciale au următoarele drepturi: 
- Portarilor le va fi permis să meargă la banca jucătorilor; 
- Echipelor le este permis să schimbe liniile de îndată ce arbitrul de centru fluieră, semnalizând echipelor să revină 
pentru angajament în intervalul de 20 de secunde rămase din pauza comercială: 
- Aceste schimbări de linii vor urma acelaşi protocol ca o schimbare normală de linii în timpul unei întreruperi de joc; 
- Echipele pot solicita time-out de îndată ce acestea sunt chemate înapoi la angajament prin fluierul arbitrului de 
centru în timpul celor 20 de secunde rămase din pauza comercială. 

- Jocul nu poate fi întrerupt din raţiuni comerciale în timpul unei situaţii de superioritate numerică, după marcarea unui 
gol sau în ultimul minut de joc al primelor două reprize, respectiv în ultimele două minute de joc al reprizei a III-a sau 
în repriza suplimentară. 

 

http://www.iihf.com/competition/518/group-c/
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Programul echipelor româneşti la Campionatele Mondiale 

 

Seniorii se vor deplasa la Reykjavik, în Islanda, în 
perioada 13-19 aprilie 2015. Ei vor juca în Divizia 
II, Grupa A, după ordinea următoare: 
13 aprilie ora 17.30 cu Serbia 
14 aprilie ora 14.00 cu Australia  
16 aprilie ora 14.00 cu Belgia 
17 aprilie ora 17.30 cu Spania 
19 aprilie ora 21.00 cu Islanda 

 

 

Echipa naţională de Tineret U20 de ani va evolua 
în acelaşi eşalon, Divizia II, Grupa A, la Talinn, în 
Estonia, în perioada 7-13 decembrie 2014. 
Programul este cel de mai jos: 
  7 decembrie ora 17.30 cu Lituania 
  8 decembrie ora 21.00 cu Estonia 
10 decembrie ora 17.30 cu Marea Britanie 
12 decembrie ora 14.00 cu Olanda 
13 decembrie ora 14.00 cu Coreea de Sud 

 

 

Echipa naţională de Juniori U18 ani a ţării noastre 
va participa în perioada 16-22 martie, la Novi 
Sad, în Serbia, la Campionatul Mondial Divizia II, 
Grupa B. Iată care e ste agenda tricolorilor mici: 
16 martie ora 21.30 cu Serbia 
17 martie ora 17.30 cu Belgia 
19 martie ora 14.00 cu China 
21 martie ora 17.30 cu Australia 
22 martie ora 14.00 cu Spania 

Mult succes tuturor ! 
 

IIHF Official Rule Book 2014-2018 

 

IIHF a publicat pe site-ul oficial noul Regulament Oficial de Joc 2014-2018. Regulamentul a 
fost rescris în întregime şi include schimbări majore, modificări de text, reguli noi precum 
hybrid icing (degajare interzisă hybrid), definiţii, zona de atac a fost mărită (prin mutarea liniei 
albastre) etc.  

Regulament Oficial de Joc 2014-2018 este valabil până în sezonul 2017/2018 şi s fost aprobat 
la ultimul Congres IIHF. 

Versiunea digitală poate fi descărcată de aici. 

 

Patru arbitri români delegaţi la Campionatele Mondiale 2014-2015 

 

Patru cavaleri ai fluierului din România au fost desemnaţi de IIHF să oficieze la 
Campionatele Mondiale din actualul sezon, 2014-2015. 
Astfel, Mihai Trandafir va fi arbitru de linie la Campionatul Mondial de seniori, 
grupa a III-a valorică, din Turcia. Mathe Istvan va merge în Spania, pentru 
Campionatul Mondial U20, grupa valorică IIB, în timp ce doi arbitri vor oficia la 

Campionatul Mondial U18 grupa valorică IIA în Estonia. Aceştia sunt centralul 

Valentin Lascăr şi liniorul Adrian Topârceanu. 
Toţi cei enumeraţi sunt posesori ai licenţei internaţionale B. 
Mult succes! 

http://www.iihf.com/fileadmin/user_upload/PDF/Sport/IIHF_Official_Rule_Book_2014-18_Web.pdf
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Cinci arbitri de centru români și opt arbitri de linie în Liga Mol 

 

Cinci arbitri de centru români şi opt arbitri de linie vor oficia în sezonul 2014-2015 al Ligii Mol la 
hochei pe gheaţă. Totalul lotului de fluieraşi care va oficia în competiţia regională, care include 
echipe din România, Ungaria şi Slovacia, este de 23 de arbitri şi 28 de asistenţi.Dintre aceştia, 
segmentul arbitrilor români este compus din Gergely Lehel (Gheorghieni), Csomortani Zsolt 
(Miercurea Ciuc), Marius Iliescu, Valentin Lascăr şi Cosmin Topârceanu (toţi trei Bucureşti), 
care vor fi centrali, dar şi din Mathe Istvan, Siko Levente (ambii din Gheorgheni), Csata Atilla, 
Keresztes Levente, Redai Botond (toţi din Miercurea Ciuc), Alexandru Butucel, Mihai Butucel şi 
Mihai Trandafir (toţi Bucureşti), care vor fi asistenţi. 

Toţi cei enumeraţi au absolvit cu brio testele fizice şi teoretice, fiind validaţi de comitetul de specialitate al Ligii Mol. Le 
urăm mult succes în noul sezon! 
 

 
Clasament Campionatul Naţional Sezon Regulat 6 echipe – 31 octombrie 2014 

 
Clasament marcatori 
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Clasament Campionatul Naţional Sezon Regulat Tineret U20 – 31 octombrie 2014 

 

 
 
Clasament marcatori 

 
 

 
Clasament Campionatul Naţional Sezon Regulat Juniori I U18 – 31 octombrie 2014 
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Clasament marcatori 

 

Explicaţii abrevieri clasament: MJ = meciuri jucate, W = 3p (meci câştigat timp regulamentar 60 min), 
OTW = 2p (meci câştigat repriza suplimentară), OTL = 1p (meci pierdut repriza suplimentară), L = 0p (meci 
pierdut timp regulamentar 60 min), PTS = puncte acumulate, PCT = procentaj realizat din numărul maxim 
de puncte posibil, GF = goluri înscrise, GA = goluri primite, PIM = minute de penalizare, Gazde = numarul 
de meciuri de 3p, 2p, 1p, 0p acumulate când echipa a jucat pe teren propriu, Oaspeţi = numărul de meciuri 
de 3p, 2p, 1p, 0p acumulate când echipa a jucat în deplasare. 
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