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La Mulţi Ani !
Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă are plăcerea să vă ureze tradiţionalul
Sărbători Fericite şi urări de belşug, sănătate şi putere de muncă.
Toţi cei implicaţi în fenomen (jucători, antrenori, arbitri, conducători, oficiali, medici,
jurnalişti, suporteri) sunt vizaţi de această urare.
Fie ca anul care vine să fie mai bun, iar cel care azi se încheie să vă mulţumească!
La ceas de sărbătoare, Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă vă doreşte toate cele
bune şi vă reaminteşte că doar uniţi, doar împreună, putem face hocheiul românesc
să crească.
La Mulţi Ani !

Crăciun fericit !
Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă are onoarea şi plăcerea de a vă ura tuturor
creştinescul Crăciun Fericit! Îmbrăţişările noastre calde se îndreaptă către toţi cei
implicaţi în fenomenul hocheistic. Sperăm ca anul care se va încheia peste o
săptămână să vă fi mulţumit din toate punctele de vedere, iar cel ce vine să fie cel puţin
la fel de bun precum 2014.

Vă dorim multă sănătate, pace, armonie, putere de muncă, înţelegere şi îndeplinirea tuturor dorinţelor şi
obiectivelor pe care vi le stabiliţi.
Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă urează încă odată Crăciun Fericit jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor,
conducătorilor, altor categorii de personal cu implicare în hochei, iubitorilor acestui sport minunat,
”consumatorilor” de hochei şi tuturor celor care ne apreciază munca!
Speranţa noastră este ca darurile primite de la Moş Crăciun să fie cele dorite şi potrivite. Nu uitaţi că, deşi e
perioada sărbătorilor de iarnă, echipele româneşti de hochei pe gheaţă nu au vacanţă, aşa că merită toată
susţinerea noastră, chiar şi la acest ceas aniversar.
Mulţumim pentru susţinere, Crăciun fericit !
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Cupei României 2015
Patinoarul Olimpic din Braşov a fost astăzi scena finalei Cupei României la hochei
pe gheaţă, ediţia 2014-2015. Cele două combatante din ultimul act au fost Corona
Braşov şi Sport Club Miercurea Ciuc, iar simbolic, angajamentul de start a fost dat
de fostul arbitru internaţional, maestru al sportului, Iuliu Becze.
Jocul a fost unul foarte alert, ciucanii având un start fulminant. Echipa oaspete a
condus cu 2-0 după prima perioadă, după golurile reuşite de Satek, în minutul 5.48,
din pasa lui Salonen, dar şi de Gergo Biro, minutul 9.10, după o combinaţie cu
fratele său Mátyás. De remarcat şi că deschiderea de scor a survenit într-o situaţie
de inferioritate numerică, în care se găseau ciucanii.
Exact la mijlocul meciului, în minutul 10.54 din repriza secundă mai exact, braşovenii au redus din handicap, după ce
au fructificat o superioritate numerică, prin Csaba Nagy, pasatori fiind Csanad Virag şi Arpad Mihály. Reconstrucţia
braşoveană a continuat în ultima perioadă, golul egalizator fiind marcat Petr Klouda, cu sprijinul lui Csanad Virag, în
minutul 8.27.
Victoria gazdelor s-a conturat în timp regulamentar, cu un minut şi jumătate înainte de sirena finală. Atunci, Csanad
Virag a şutat în plasa porţii adverse, pasele anterioare fiind oferite de Csanad Fodor şi Hietamaki.
Scor final 3-2 (0-2, 1-0, 2-0) în favoarea Coronei, care astfel cucereşte, în aplauzele prorpiului public, un nou trofeu
pentru vitrina clubului.

Sport Club Miercurea Ciuc a renuntat la trofeul pentru locul II la Cupa Romaniei
La încheierea finalei Cupei României ediţia 2014-2015, câştigată de Corona Braşov cu 3-2,
echipa învinsă, Sport Club Miercurea Ciuc, a renunţat să ridice trofeul aferent locului al doilea.
Cronologia faptelor este descrisă amănunţit mai jos.
Harghitenii au acuzat validarea golului al doilea, înscris de fundaşul braşovean Nagy, care a
şutat de la linia albastră, direct în poarta ciucană. Arbitrii au solicitat reluarea video şi au
deliberat aproximativ 5-6 minute, pentru a decide dacă golul a fost valabil sau nu, iar în cele
din urmă, reuşita lui Nagy a fost acordată.
La finalul jocului, la ceremonia de premiere, jucătorii şi conducătorii clubului harghitean, în semn de protest, au
abandonat trofeul pe gheaţă. Un oficial al Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă a ridicat trofeul pe care îl vedem în
fotografia ataşată, şi l-a depus la masa oficială, în speranţa că până la urmă cineva din tabăra ciucană va veni să îl
preia, aşa cum era normal.
Numai că acest lucru nu s-a întâmplat, aşa că trofeul a mers înapoi la Bucureşti, la sediul FRHG. Forul hocheistic îl va
trimite acum către Ministerul Tineretului şi Sportului, însoţit de o scrisoare oficială, prin care va informa detaliat MTS,
despre cele petrecute la Braşov.
Considerăm că o astfel de conduită nu este una încurajatoare pentru sport şi pentru spiritul sportului, un trofeu fiind
întotdeauna o onoare pentru un club sportiv sau pentru un sportiv.
Totuşi, pe viitor, Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă recomandă ca patinoarele existente sau cele care vor fi
construite ulterior, să respecte prevederile IIHF cu privire la posibilitatea arbitrilor de a vedea reluările video din toate
unghiurile, pentru ca astfel de situaţii să fie evitate.
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Steaua medaliata cu bronz la Cupa Romaniei
Steaua Bucureşti s-a impus ieri în finala mică a Cupei României la hochei pe
gheaţă, ediţia 2014-2015, în faţa celor de la Progym Gheorghieni.
Hocheiştii roş-albaştri au învins cu 6-3 (3-1, 1-2, 2-0), stranierii ucrainieni fiind din
nou foarte buni, cu şapte puncte acumulate în total. Un aport important la acest
succes l-a avut şi portarul Catrinoi, care a apărat foarte bine.
La finala mică a fost prezent şi fostul arbitru internaţional Iuliu Becze, maestru al
sportului, care a fost invitat de FRHG să efectueze primul angajament la startul
meciului.

Parteneriat pentru prevenirea fradudelor la pariurile sportive
Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă (IIHF) a anunţat semnarea unui
parteneriat cu firma Sportradar, în vederea combaterii şi prevenirii fraudelor
realizate prin intermediul pariurilor sportive. Sub auspiciile acestei cooperări, în
perioada 2015-2017, se vor derula un număr de 12 workshop-uri, în locaţii
diferite, iar în atenţia factorilor de decizie vor intra, spre monitorizare, mai multe
competiţii.
Sportradar a anunţat că în următorii trei ani vor fi supravegheate Campionatele
Mondiale de tineret şi juniori, printr-un sistem special de detectare a anomaliilor
apărute pe piaţa pariurilor sportive.
În total, un număr de 126 de meciuri vor fi analizate prin sistemul de detectare a fraudelor care pot fi cauzate de
pariurile sportive. Atât IIHF cât şi Sportradar au obiectivul comun de a păstra hocheiul pe gheaţă curat, nealterat de
interese colaterale, care să poată conduce la trucarea unor rezultate, în detrimentul valorilor tradiţionale pe care
sportul le transmite.

Jucării pe gheaţa de la Galaţi
Astăzi, 14 decembrie, s-a încheiat al doilea turneu al fazei secunde
din campionatul naţional de hochei pe gheaţă. Primul joc al
cuplajului de la Galaţi a însemnat un succes scontat al celor de la
Progym Gheorghieni, care a trecut uşor de Sportul Studenţesc, cu
15-3 (8-1, 4-2, 3-0).
Înainte de jocul-vedetă, cel dintre CSM Dunărea Galaţi şi Steaua,
spectatorii prezenţi la Patinoarul gălăţean au inundat suprafaţa de
joc cu jucării de pluş, pe care, prin această metodă, au ales să le
doneze unor copii sărmani, care nu au şansa de a se bucura de
liniştea şi căldura unui cămin. În total, au fost colectate aproximativ
400 de jucării care, aşa cum am precizat, vor înfrumuseţa
sărbătorile de iarnă pentru nişte copii necăjiţi.
Steaua a învins încă odată pe CSM Dunărea, cu scorul de 4-2 (2-1, 0-0, 2-1), aşa că, deşi mai avem încă şapte turnee
din această etapă a campionatului, lucrurile sunt relativ aşezate în clasament.
Campionatul ia o pauză, până în 2015, echipele din ţară urmând să se mai alinieze doar la Cupa României, din 17
decembrie.
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Ploaie de jucării pe gheaţa din Braşov
Sportul este un excelent vehicul transportator al valorilor sociale şi morale. A
demonstrat această ipoteză, din plin, şi gestul spectatorilor braşoveni, prezenţi
aseară la Patinoarul Olimpic din Braşov, acolo unde Corona a jucat în Liga
Mol, contra maghiarilor de la Dab Docler.
La un moment dat, gheaţa a fost invadată de bombardamentul din tribune,
asistenţa venind cu jucării de pluş la arenă. Este un gest nobil, superb, care
arată că nouă, tuturor celor din vecinătatea sportului, ne pasă de semenii
noştri, de copiii care poate nu au avut atâta şansă în viaţă.
Toate jucăriile au fost colectate şi vor fi donate unor copii de la centrele de plasament, pentru care bucuria unui cămin
de sărbători, din nefericire, lipseşte.
În acest context, rezultatul meciului trece din principiu pe planul doi. Totuşi, consemnăm o înfrângere la limită a
braşovenilor, care au fost învinşi cu 4-3 (0-1, 2-2, 2-0).
De asemenea, ne bucurăm şi pentru punctul suplimentar obţinut pe teren propriu de Sport Club Miercurea Ciuc,
depăşită de Miskolc la şuturile de departajare, cu 4-3 (2-0, 1-2, 0-1, 0-0, 1-0).
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Tineretul pe ultimul loc la Tallinn
Echipa naţională de hochei pe gheaţă tineret sub 20 de ani a României, pregătită de Marius
Trandafir şi Răzvan Lupaşcu, a retrogradat din divizia valorică IIA, a Campionatului Mondial
rezervat acestei categorii de vârstă.
vs

Tinerii noştri tricolori au cedat în ultima etapă, la Talinn, în Estonia, cu scorul de 6-3 (2-1, 0-2, 40), în faţa puternicei selecţionate similare din Coreea de Sud.
Noi am deschis scorul prin Sotir, din pasa lui Constantin, dar am pierdut prima perioadă la limită.

În repriza de mijloc, puştii noştri au jucat excepţional şi au trecut în avantaj, după două goluri marcate de Rokaly (fără
pasă) şi Hildebrand (Sillo şi Egyed).
Din nefericire, condiţia fizică superioară a asiaticilor a făcut diferenţa la patinaj în ultimele 20 de minute, aşa că am
primit patru goluri fără a înscrie.
În pofida faptului că echipa a retrogradat, impresia lăsată pe gheaţa baltică a fost una foarte bună. Hocheiul românesc
are resurse care, în viitor, trebuie valorificate la întregul lor potenţial. O dovadă în plus ar fi că am ieşit din acest
eşalon cu o zestre de 4 puncte, lucru care arareori se întâmplă unei echipe clasate pe ultimul loc. O altă statistică
edificatoare ar fi că tricolorii au câştigat 3 reprize în Estonia, şapte le-au terminat la egalitate şi nu au pierdut decât
şase, în întregul turneu.

România - Olanda 6-3 într-un meci decisiv la Mondialul de tineret
Echipa naţională de tineret sub 20 de ani a României a câştigat astăzi un meci extrem de
important la Campionatul Mondial de hochei pe gheaţă de la Talinn, din Estonia, în grupa
valorică IIA.
vs

Tinerii noştri jucători, pregătiţi la competiţia baltică de Marius Trandafir şi de Răzvan Lupaşcu, sau impus într-un joc decisiv pentru evitarea retrogradării, cu 6-3 (2-1, 1-2, 3-0) în faţa Olandei,
care în etapa anterioară trecuse de Estonia cu 7-0.

Startul nostru a fost furibund, în primele şase minute România preluând conducerea cu 2-0, după golurile semnate de
Sotir (Mátyás) şi din nou Sotir (Constantin). Batavii au întors în repriza de mijloc şi au condus chiar cu 3-2, însă pe
final Constantin a restabilit egalitatea, după o frumoasă combinaţie cu Oniciuc şi Egyed.
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În ultima perioadă, Sillo (Hildebrand) şi Creangă (Sotir, Oniciuc) ne-au adus din nou la o marjă liniştitoare de două
goluri. Iureşul de încheiere al olandezilor s-a soldat cu scoaterea portarului de pe gheaţă. Apărarea noastră a fost
ermetică, lucru care ne-a facilitat posibilitatea de a înscrie ultimul gol, prin Constantin (Creangă). Aportul portarului
Adorjan Atilla a fost şi azi substanţial, el trecându-şi în statistici un total de 45 de parade.
România a ajuns acum la patru puncte în clasament şi a pasat lanterna roşie către Olanda. Suntem la egalitate de
puncte cu Estonia, care are însă un meci mai puţin de jucat.
În funcţie de jocul rezultatelor, şi, evident, în cazul unei victorii mâine cu Coreea de Sud, formaţia noastră poate
avansa cel puţin un loc în clasament. Partida cu asiaticii, ultima de la competiţia baltică, se dispută mâine, cu începe
re de la 13.00, la Tondiraba Icehall.

Marea Britanie - România 5-2 la Campionatul Mondial de tineret
Echipa naţională de hochei pe gheaţă a României a pierdut al treilea joc la Campionatul
Mondial de tineret sub 20 de ani, grupa valorică IIA, care are loc la Talinn, în Estonia.
vs

Tinerii noştri tricolori, aflaţi sub comanda lui Marius Trandafir şi Răzvan Lupaşcu, au fost învinşi
de puternica selecţionată a Marii Britanii, cu 5-2 (2-1, 1-1, 2-0). La fel ca şi în precedentele două
meciuri, prestaţia hocheiştilor noştri a fost foarte bună în primele două reprize, dar, deocamdată,
nu am reuşit la această competiţie să câştigăm nicio perioadă.

Golurile noastre au fost înscrise în ordine cronologică de Gereb (Constantin), respectiv Constantin (Hildebrand şi
Oniciuc). raportul şuturilor la poartă a fost favorabil britanicilor, 38-29.
În primul meci al zilei, Lituania a învins Coreea de Sud cu 5-1, iar de la această oră se joacă Olanda - Estonia. Marea
Britanie este pe primul loc, cu 9 puncte, în timp ce România rămâne penultima, cu un singur punct.

Infrangere cu Estonia
Echipa naţională de hochei pe gheaţă a României a pierdut al doilea joc la Campionatul Mondial
de tineret sub 20 de ani, grupa valorică IIA.

vs

La Talinn, în Estonia, tricolorii, pregătiţi de Marius Trandafir şi Răzvan Lupaşcu, au fost învinşi
cu scorul de 4-2 (0-0, 1-1, 3-1), de selecţionata ţării gazdă. Băieţii noştri au ţinut iarăşi bine două
reprize, încheiate nedecis, dar diferenţa s-a făcut în ultima perioadă.

Golurile noastre au fost înscrise de Csergo (Hildebrand şi Rokaly) şi de Egyed (Oniciuc şi
Matyasz). La 3-2, noi l-am scos pe portarul Adorjan, iar gazdele au reuşit astfel golul care a
închis tabela, la 4-2.
Goal-keeperul nostru, Adorjan Atilla, a ajuns la 100 de şuturi apărate în două meciuri, după ce şi azi a reuşit 50 de
parade.
În celelalte meciuri ale zilei s-au înregistrat următoarele rezultate:
Marea Britanie - Lituania 5-4
Coreea de Sud - Olanda 3-2
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Înfrângere la shout-out cu Lituania
Echipa naţională de tineret sub 20 de ani a României, a debutat astăzi la Campionatul Mondial
rezervat acestei categorii de vârstă, grupa valorică IIA, care se dispută la Talinn, în Estonia.
vs

Tinerii noştri tricolori s-au prezentat excelent în faţa puternicei selecţionate a Lituaniei, care ne-a
învins doar după executarea şuturilor de departajare, cu scorul de 6-5 (1-1, 2-2, 2-2, 0-0, 1-0).

Jucătorii noştri au făcut faţă cu brio partenerului de întrecere, sugestiv fiind faptul că nu am
pierdut nicio repriză din cele patru disputate. Mai Mult, România a condus cu 3-1, 4-3 şi 5-4,
însă balticii au revenit de fiecare dată.
Marcatorii noştri au fost următorii:
1-1 min 8.53 Sillo Arnold (Egyed, Gecse), gol short-handed
2-1 min. 21.41 Mircea Constantin (Spiridon)
3-1 min. 24.36 Sillo Arnold (Gereb, Egyed), gol în superioritate
4-3 min. 44.29 Albert Tibor (Becse, Csergo)
5-4 min. 58.31 Gecse Hugo (Hildebrand, Csergo)
Balticii a egalat cu 22 de secunde înainte de expirarea timpului regulamentar, iar prleungirile au fost fără gol. La
şuturile de departajare, noi am înscris prin Csergo şi Constantin, însă Molnar a ratat, în timp ce Lituania a marcat de
trei ori.
În poarta oponenţilor noştri s-a aflat Simas Baltrunas, care e legitimat la Platina Chişinău, în Republica Moldova.
Raportul şuturilor la poartă a fost de 55-28 în favoarea lituanienilor, iar goal-keeper-ul nostru, Adorjan Atilla, a avut un
procentaj de 89 la sută, cu 50 de parade.
România s-a ales cu un punct din acest meci, iar în jocul de deschidere Marea Britanie a învins Olanda cu 4-2 (0-0, 10, 3-2).

Stupefacţie Antal Karoly a părăsit naţionala de tineret
Antrenorul principal al echipei naţionale de hochei pe gheaţă tineret sub 20 de ani, a
României, Antal Karoly, a făcut un gest stupefiant şi inexplicabil.
Tehnicianul, după ce s-a aflat alături de tricolorii mici în cantonamentul din Slovacia,
premergător Campionatului Mondial grupa valorică IIA, a ”dezertat” chiar în ziua plecării.
Gestul lui Antal rămâne unul incalificabil, în condiţiile în care el a mers cu echipa până la
aeroportul din Budapesta, de unde s-a efectuat îmbarcarea spre Talinn.
Chiar înainte de decolare, fără să anunţe pe nimeni, Antal Karoly a părăsit delegaţia
noastră, plecând spre o destinaţie necunoscută. Din informaţiile pe care le deţinem
rezultă că Antal Karoly s-ar fi întors în ţară, dar oricum acest lucru nu schimbă cu nimic
datele problemei.
Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă îi ”mulţumeşte” lui Antal Karoly pentru această atitudine demnă de un
tehnician pus la cârma unei naţionale de tineret. Conform reglementărilor în vigoare, FRHG va acţiona pe cale de
consecinţă şi va lua măsurile disciplinare care se impun.
Îl informăm pe Antal Karoly că echipa pe care a pregătit-o a debutat foarte bine la Campionatul Mondial de la Talinn,
pierzând doar la şuturile de departajare, 5-6 cu Lituania, dar şi că astăzi, foştii săi elevi joacă de la ora 20.00 cu
Estonia.
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Echipa Naţională de Tineret a României U20
Echipa Naţională de Tineret a României U20 va evolua în această
competiţie alături de Lituania, Estonia, Marea Britanie, Olanda,
Coreea de Sud.
După stagiul de pregătire din Slovacia a fost definitivat şi lotul de 22
de jucători care vor participa la acest campionat mondial.
Portari: ADORJAN Attila, URUC Daniel
Fundaşi: CREANGA Florin, GECSE Hugo, GYORFY Tihamer,
MATYAS Zsolt, ORBAN Szilard, ONICIUC Mircea.
Atacanţi: CONSTANTIN Mircea, CSERGO Hunor, EGYED Robert,
GEREB Istvan, HILDEBRAND Szabolcs, MOLNAR Zoltan, ROKALY
Norbert, STEFAN Zaharia, SOTIR Mihai, SPIRIDON Gabriel, SILLO
Arnold, BARBU Gabriel, ALBERT Tibor, KOVACS Arnold.
Antrenori: Trandafir Marius şi Lupaşcu Răzvan.
Programul celor 5 meciuri este următorul:
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
Meciurile pot fi urmărite pe site-ul IIHF aici.
De asemenea, meciurile pot fi urmărite live contra cost (5 euro/meci sau 15 euro 5 meciuri) pe web-streaming, link pus
la dispoziţia FRHG de către Federaţia din Estonia.
Web-streaming link aici.

Infrângere pentru tineret la Partizanske
Echipa naţională de hochei pe gheaţă tineret sub 20 de ani, a României,
a încheiat cu o înfrângere turneul de pregătire din Slovacia.
Formaţia noastră, aflată sub comanda trio-ului de antrenori Karoly Antal,
Marius Trandafir, Răzvan Lupaşcu, a pierdut ultimul test, susţinut în
compania echipei de seniori HC Iskra Partizanske, cu scorul de 9-6 (5-1,
0-4, 4-1).
La capitolul pozitiv notăm revenirea fantastică din repriza de mijloc, de la
1-5 la 5-5, dar şi faptul că ofensiva produce multe goluri. Înfrângerea de
azi a survenit numai pe fondul oboselii acumulate şi a faptului că slovacii
au avut un plus de forţă fizică, fiind echipă de seniori.
HC Iskra Partizanske evoluează în liga a treia valorică. Tinerii tricolori au terminat turneul slovac cu două victorii şi o
înfrângere, golaverajul general fiind 20-17.
Lotul final al României pentru Campionatul Mondial, grupa IIA, de la Talinn, din Estonia, se va stabili în cursul zilei de
vineri, 5 decembrie. Jucătorii nereţinuţi se vor întoarce acasă, în timp ce echipa va decola spre ţara baltică, unde deja
sâmbătă va efectua primul antrenament de acomodare cu patinoarul.
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A doua victorie a tineretului la Levice
Echipa naţională de hochei pe gheaţă tineret sub 20 de ani a
României a obţinut un al doilea succes în cantonamentul din Slovacia,
premergător deplasării la Talinn, în Estonia, unde vom participa la
Campionatul Mondial rezervat acestei categorii de vârstă, grupa
valorică IIA.
Tinerii noştri hocheişti, aflaţi sub comanda lui Karoly Antal şi Marius
Trandafir, au trecut de echipa locală, HC Levice, cu scorul de 7-2,
după o repriză a treia de excepţie. Liniile noastre au început să se
rodeze, iar formula pentru Talinn, treptat, se cristalizează.
HC Levice joacă în liga a II-a de seniori, al treilea eşalon valoric în Slovacia. Levice este pe locul al treilea în grupa
geografică A, a cărei ierarhie este condusă de cunoştinţa noastră din Liga Mol, Ice Tigers Nove Zamky.
Joi, 4 decembrie, va avea loc testul final înainte de plecarea spre Estonia, formaţia noastră urmând să joace la
Partizanske, contra echipei locale HC Iskra, care se află pe locul 5 în aceeaşi competiţie slovacă.

Steaua a câştigat sezonul regulat cu 6 echipe
Steaua Bucureşti s-a impus în sezonul regulat al campionatului naţional
de hochei pe gheaţă, Sportivii roş-albaştri au încheiat azi seria
meciurilor cu o victorie clară, 11-3 (4-1, 5-0, 2-2) în jocul susţinut la
Cârţa, cu Progym Gheorghieni.
Steaua a acumulat astfel 25 de puncte, cu unul mai mult decât
campioana în exerciţiu, Corona Braşov. Marea perdantă a acestei faze
din competiţia internă este Sport Club Miercurea Ciuc care va continua
doar în Liga Mol şi astfel va juca pentru locurile 5-6.
La Galaţi, cuplajul hocheistic de azi a mai programat şi meciul câştigat de CSM Dunărea Galaţi cu 24-1 (5-0, 9-1, 100) în faţa altor gazde conjuncturale, Sportul Studenţesc.
Ultimul meci al sezonului regulat, CSM Dunărea Galaţi - Sportul Studenţesc, are loc mâine, de la ora 11.30 tot la
Galaţi.
După acest joc vom reveni cu clasamentul final al sezonului regulat şi cu detalierea modului în care va continua
competiţia internă.

Clasament Campionatul Naţional Sezon Regulat 6 echipe – 1 decembrie 2014
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Clasament Campionatul Naţional Sezon Regulat 4 echipe – 31 decembrie 2014
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Clasament Campionatul Naţional Sezon Regulat Tineret U20 – 31 decembrie 2014
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Clasament Campionatul Naţional Sezon Regulat Juniori I U18 – 31 decembrie 2014
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Clasament Campionatul Naţional Sezon Regulat Juniori II U16 – 31 decembrie 2014
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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.

Decembrie 2014 Volumul 1 No. 3
Publicat de Federaţia Română
de Hochei pe Gheaţă
Coordonator: Alexandru Hălăucă
Editor: Iuliu Becze
PR: Cristian Ghenea

Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă
Adresa:
Bd.Basarabia nr. 37-39, sector 2, Bucureşti
Tel: 021.324.77.13
fax: 021.324.77.13
E-mail: office@rohockey.ro
Web site: www.rohockey.ro

14

