
1 

FRHG - BULETIN INFORMATIV NR. 2/2018   Editor: Alexandru HĂLĂUCĂ 

 

 

 

                               

BULETIN INFORMATIV NR. 2/2018 
 

 
 

 
 În acest număr regăsiți, în ordine cronologică, informații privind activitatea hocheistică în perioada        
mai – iulie 2018: 

- Competiții și pregătiri susținute de către FRHG la nivelul copiilor  
- Congresul anual al IIHF 
- Remember … 
- Perfecționare/dezvoltare profesională 
- Campionatele Naționale ale României în sezonul competițional 2018 - 2019    

 
 
 

COMPETIȚII ȘI PREGĂTIRI SUSȚINUTE DE CĂTRE FRHG LA NIVELUL COPIILOR  

 
Incepând cu 2015 FRHG a obținut de la Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) fonduri de susținere a 

programului pentru copii cu vârste până în 14 ani. FRHG a investit, anual, în echipele de copii următoarele 

sume:  

 2015: 300.000 lei 

 2016: 300.000 lei 

 2017: 300.000 lei 

 2018: este alocată suma de 350.000 lei 

Sumele au fost pentru cheltuielile de transport, cazare și masă.  

Pe lângă aceste sume alocate de către MTS, FRHG a contribuit și cu sume din venituri proprii și a distribuit 

echipelor de copii echipe afiliate la FRHG peste 150 de rânduri de echipament complet de hochei pe gheață. 

FRHG are în strategia de dezvoltare a activității hocheistice din România atragerea copiilor în practicarea 

hocehiului pe gheață. 

 
 
 
“Cupa Muntenia – Vine vacanța”. Turneu organizat, în zilele de 16 și 17 

iunie, de către ACS Steaua Rangers. Turneul a reunit, pe patinoarul 

Telekom Arena din Otopeni, echipe de copii de la categoria de vârstă 

U12 și U14.  

În total, au participat 4 echipe la U14 și 6 echipe la U12. Fiecare din 

cei peste 100 de mici hocheiști a primit medalie + diplomă de participare 

și fiecare echipă a primit câte o Cupă. 
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Primul Turneu Internațional pentru Loturile Naționale ale României de U12 și U14 
 

România a participat la turneul internațional - EMF HOCKEY INTERNATIONAL TOURNAMENT -  cu 

două loturi naționale de copii de U12, respectiv de U14. Turneul s-a desfășurat în perioada 22 – 24 iunie 

2018, la Bratislava, Slovacia și-a fost organizat de către Federația de hochei pe gheață din Slovacia în 

colaborare cu Federația de Hochei pe Gheață din Marea Britanie. La turneu au participat câte 6 echipe din 6 

țări la fiecare categorie de vârstă U12, respectiv U14. Pe parcursul celor trei zile fiecare echipă a jucat câte 4 

meciuri/zi. Meciurile s-au disputat pe întreaga suprafață de joc, două reprize a câte 15 minute. În caz de 

egalitate la finalul celor două reprize se executau câte cinci șuturi de departajare. Dacă și după aceste șuturi 

scorul era egal, se executa câte un șut de departajare până când una dintre echipe era declarată câștigătoare.  

Echipele participante la U12: Olanda, Mexic, Marea Britanie cu lotul de U11, Echipa Solway Sharks din 

Marea Britanie, Echipa Hamuliakovo din Slovacia, România. La această caregorie de vârstă, echipa 

națională a României a jucat finala – două meciuri din trei – împotriva echipei Hamuliakovo din Slovacia. 

România s-a clasat pe locul doi, pierzând al doilea meci la șuturi de departajare. 

Echipele participante la U14: Olanda, Mexic, Echipa Notthingham din Marea Britanie, Echipa 

Hamuliakovo din Slovacia, Echipa Okanagan Colegiului din Austria, România. La această caregorie de 

vârstă, echipa națională a României s-a clasat pe locul cinci. 

Apreciem că acest turneu a fost un câștig pentru hocheiul românesc la acest nivel. FRHG va continua 

planul de formare și pregătire pentru loturile de U12 și U14, având în vedere și eventualitatea formării unui lot 

de U10. 

 
Participarea celor două loturi naționale de U12 și U14 a fost susținută în totalitate de către 

FRHG: taxe de participare, cazare, masă, transport, asigurări medicale. 

 
 

Selecția a fost realizată de către antrenorii 

loturilori de U12 și U14 împreună cu antrenorii 

de la cluburi. S-a urmărit o dispersie extinsă a 

convocării copiilor din cât mai multe cluburi 

din țară:  

 

Cluburile de la care au fost selecționați copiii 

pentru U12: CSA Steaua Rangers, Viitorul 

Hocheist, CSM Dunărea Galați, Olimpia 

Ploiești, ASC Corona Brașov, ACS Felcksik, 

CSS Miercurea Ciuc, Triumf București 

 

 

Pentru U14: ASC Corona Brașov, CSM Dunărea Galați, CSA Steaua Rangers, CSS Miercurea Ciuc, Viitorul 

Hocheist-Olimpia Ploiești 

Fiecare lot a avut în componență 18 jucători (16 jucători + 2 portari). 
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CONGRESUL ANUAL AL IIHF      

 
În perioada 17 – 20 mai 2018 a avut loc la Copenhaga Congresul Anual al IIHF.  

Federația Română de Hochei pe Gheață împreună cu IIHF a aprobat noile tricouri ale echipelor naționale 

ale României: 

Acasă       Deplasare 

 

Federația Română de Hochei pe Gheață a primit acordul de a organiza Campionatul Mondial de Senioare 

în perioada 1 – 7 aprilie 2019, la Brașov. 

S-au aprobat o serie de modificări de Regulament. Traducerea IIHF Official Rule Book 2018 (165 pagini) 

este în curs de finalizare. Noul Regulament IIHF se va regăsi pe site-ul FRHG. 

 
Proiectul “Parteneriat pentru progres“ 

 
IIHF a lansat  la Congresul din Copenhaga, pentru sezonul viitor, pilotul programului intitulat “Parteneriat 

pentru progres“. Având în vedere dinamica activității hocheistice, IIHF dorește prin acest program să deschidă 

un dialog mai strâns între toate părțile implicate în hocheiul pe gheață internațional (cluburi, ligi, federații 

naționale etc). Pe scurt,  în timpul sezonului 2018-2019 vor fi operaționale următoarele proiecte pilot: 
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 5 sesiuni de educație internațională coroborate cu campionatele IIHF 

 5 inițiative internaționale de cooperare Federație Națională- Federație Națională (MNA-MNA). Cooperarea 

MNA-MNA poate include inițiative precum sesiuni educaționale la care pot participa alte țări sau vizite la 

fața locului pentru schimbul de informații. 

 5 inițiative de schimb de informații club-club 

 5 întâlniri IIHF-Federație Națională (MNA) privind evaluarea, strategia și planificarea pe pe termen lung  

 1 întâlnire de schimb de informații ligă-ligă 

 
FRHG a transmis către cluburile afliate condițiile de participare și formularul de înscriere la aceste proiecte. 

Niciun club nu și-a manifestat dorința de a participa. 

 
 

REMEMBER  … Momente emoționante la Miercurea Ciuc …   

 
Pentru a doua oară consecutiv, componenții lotului național de seniori care au participat în perioada           

1970 – 1980 la Jocurile Olimpice de Iarnă s-au întânit de această dată la Miercurea Ciuc, sâmbătă, 9 iunie 

2018. După saluturile de revedere, aceștia s-au îndreptat către una din bisericile din Miercurea Ciuc unde 

preotul a ținut o slujbă frumoasă și emoționantă pentru colegii lor, hocheiștii care au părăsit această lume, dar 

și pentru cei prezenți la întâlnire. După amiază, într-un spațiu relaxant, de munte, amintirile din anii de glorie ai 

hocheiului românesc au început să se spună cu mândrie, cu nostalgie, … 

 
La întâlnire au participat:  Ioan Gheorghiu, Elod Antal, Dezideriu Varga, Traian Cazacu, Eduard Pană, Ion 

Berdilă, Alexandru Hălăucă, George Justinian, Bella Nagy, Csaba Barta, Alexandru Kalamar, Constantin 

Nistor, George Ruth, Marian Pisaru, Zoltan Nagy, Adrian Olenici, Ștefan Ionescu, Goe Popescu, Sandor Gal. 
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Nu au răspuns prezent, din motive obiective: Gheorghe Huțan, Marian Costea, Dumitru Axinte, Doru Moroșan, 

Valerian Netedu, Laszlo Soyom, Ioan Basa. 

 

Din păcate, Gică Huțan ne-a părăsit, marți, 10 iulie 2018. 
 

 

PERFECȚIONARE/PREGĂTIRE/DEZVOLTARE PROFESIONALĂ     

 
Arbitraj 

 

În zilele de 29 și 30 iunie a.c. a avut loc, la Frankfurt, întâlnirea reprezentanților 

arbitrilor. În cadrul workshopului au fost prezentate și dezbătute modificările 

aprobate la Congresul Anual al IIHF, din mai, de la Copenhaga. 

O echipă formată din președintele oficialilor de hochei pe gheață din România, 

directorul tehnic al FRHG și președintele Comisiei de Competiții, va asigura 

prezentarea modificărilor la Tabăra de pregătire din luna august a.c. 

 

 

 

Federația Română de Hochei pe Gheață a plătit Federației Internaționale de Hochei pe Gheață licențele pentru 

arbitrii români care vor arbitra la competițiile organizate sug egida IIHF. 

 

Vierumaki, Finlanda – Global Hockey Development Camp 
 

În perioada 7 – 14 Iulie a.c., dl George POGĂCEAN a participat la tabăra de dezvoltare de la 

Vierumaki, Finlanda.  

Anul acesta, programul de leadership a vizat activitatea de hochei feminin. 
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Tabăra de pregătire și dezvoltare la a patra ediție  
 

Federația Română de Hochei pe Gheață organizează, 

pentru al patrulea an consecutiv, în perioada 6 – 31 

august a.c., tabăra de pregătire și dezvoltare pentru 

antrenori șijucători. Detalii: 

- Pregătirea specifică: patinoarul Telekom Arena, 

Otopeni 

- Cazarea, masa: Hotel Mirage, Snagov 

- Participanți: Loturile Naționale ale României de 

U20, U18, U16 și Portari 

 

Pregătirea va fi asigurată și anul acesta, prin sprijinul Federației de Hochei pe Gheață a SUA, de către patru 

(4) antrenori americani. 

FRHG a organizat această tabără cu susținerea financiară a COSR. 

 

CAMPIONATELE NAȚIONALE ALE ROMÂNIEI   

 

 

În sezonul competițional 2018 – 2019 Federația Română de Hochei pe Gheață va 

avea în organizare următoarele competiții: 

 

 

- Campionatul Național Seniori: 7 echipe  

SC Miercurea Ciuc 

ASC Corona Brașov 

CSA Steaua București 

Sportul Studențesc 

CSM Galați – nou înființată 

ACS Hockey Gheorgheni – nou înființată 

CSHC Marton Aron Sandominic – pentru prima oară de la înființarea în anul 2005, participă în 

Campionatul Național de Seniori al României 

- Campionatul Naționale Tineret U20: 4 echipe 

- Campionatul Național Juniori I – U18: 4 echipe 

- Campionatul Național Juniori II – U16: 6 echipe 

- Campionatul Național Senioare: 3 echipe (SC Miercurea Ciuc, Triumf București, ACS Hockey 

Gheorgheni) 

 

FRHG a transmis cluburilor Regulamentele pentru sezonul competițional 2018 – 2019: 

1. Regulament_Cupa_României_2018-2019. Alocarea echipelor pe cele doua grupe se va aproba in BF și 

AG din 28.08.2018. 

2. Regulament_Campionat National  seniori 2018-2019 
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3. Regulament_Campionat National  Tineret U20 2018-2019 

4. Regulament_Campionat National  Juniori I U18 2018-2019 

5. Regulament_Campionat National  Juniori II U16 2018-2019 

6. Regulament_Campionat National  senioare 2018-2019 

7. Regulament Disciplina 2018_2019 

8. Regulament de Transfer + Anexa UTR (Transfer International Nelimitat) 

 

Forma finală a acestora se va aproba în Adunarea Generală Anuală din 28.08.2018. 

 

 


