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Buletin informativ nr. 2 
 
Săptămâna Hocheiului Feminin Mondial 
Loturile noastre naționale la Campionatele Mondiale: imagini și statistici 
Omologarea rezultatelor sezonului competițional 2016-2017 

 

 

 
 
 

2017 IIHF GLOBAL GIRLS' GAME 

 

 

2017 IIHF GLOBAL GIRLS' GAME 
 
Din Noua Zealandă trecând prin Asia, Europa şi America de Nord - IIHF Global Girls' Game   
s-a jucat în weekend-ul 18-19 Februarie 2017. Acest meci lung din weekend dintre Echipa în 
Albastru şi Echipa în Alb a început sâmbătă la Dunedin, Noua Zealandă, iar de aici pucul “a 
mers” în Australia, Asia, Siberia, Europa, bătălia continuând pentru a se decide câştigătorul 
global şi a se determina scorul final cumulate, până la ultimul angajament al pucului, duminică 
la Toronto, Canada. FRHG a organizat meciul la Brașov, sâmbătă 18 Februarie 2017. Echipa 
Albă a învins Echipa Albastră cu 6 – 2. 
 
Acest festival de hochei feminin şi scorul pe site-ul IIHF s-au urmărit la 

linkul: http://www.iihf.com/iihf-home/sport/women/global-girls-game/ 
 
 

Galerie Foto, Braşov 2017 
 

   

   

 
 

http://www.bauerhochei.ro/
http://www.iihf.com/iihf-home/sport/women/global-girls-game/
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Rezultat final - Team Blue vs Team White 
 

 

 

Global Girls’ Game, început sâmbătă în Noua Zeelandă, s-a încheiat 

duminică la Toronto, Canada. Scorul final 135-128 pentru Echipa în Albastru. 

Articol complet pe site-ul IIHF:  

http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/… 

The Olympic Channel has produced a very nice video of the Global Girls’ Game which you can find on the IIHF 
Facebook page on the below link: 
Video: https://www.facebook.com/iihfhockey/videos/1744293689217725/  

 

Campionatul Mondial Senioare, Divizia a II-a, Grupa B, Akureyri, Islanda 

 

 

2017 IIHF ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group B 
 

Echipa națională feminină a României a participat în perioada 27.02 – 05.03.2017 la 
Campionatul Mondial Divizia a II-a, Grupa B, care s-a desfăşurat la Akureyri, Islanda, 
alături de echipele naționale ale Spaniei, Islandei, Mexicului, Noii Zeelande și Turciei. 

Componența lotului național al României a fost: 
 
Portari: HERESCU Andreea (CSS Triumf Bucuresti), KURKO Anett Andrea (Sport Club 
Miercurea Ciuc) 
 
Fundași: ADORJAN Katalin (Sport Club Miercurea Ciuc), BARTA Agota (Sport Club 
Miercurea Ciuc), ISTVAN Renata Rozalia (Sport Club Miercurea Ciuc), SAJTOS Katalin 
(Sport Club Miercurea Ciuc), GAL Erika (Sport Club Miercurea Ciuc), ILIESCU Andreea 
Elena (CSS Triumf Bucuresti), TRANDAFIR Maria Alexandra (CSS Triumf Bucuresti) 

 
Atacanți: JUGURICA Sabina Maria (CSS Triumf Bucuresti), AL-ZUBAIDI Meriem (CSS Triumf Bucuresti), OPREA 
Alina (CSS Triumf Bucuresti), STANCIU Ioana (CSS Triumf Bucuresti), VOICU Ana (ASC Corona Brasov), BALINT 
Hanga (Sport Club Miercurea Ciuc), BALLO Noemi (Sport Club Miercurea Ciuc), CSISZER Agota (Sport Club 
Miercurea Ciuc), IUGA Diana Alexandra (Sport Club Miercurea Ciuc), MIKLOS Emoke (Sport Club Miercurea Ciuc), 
POPESCU Magdolna (Sport Club Miercurea Ciuc), ZERKULA Erika (Sport Club Miercurea Ciuc), SANDOR Ibolya 
(Sport Club Miercurea Ciuc) 
 

Antrenori: POGACEAN George, MUNTEANU Cristinel 
 

Rezultate și Statistică pe site-ul IIHF : http://www.iihf.com/competition/616/ 

 
Campionatul Mondial Senioare - Islanda vs România 
 

 

Campionatul Mondial de Senioare 
Islanda vs România 7 – 2 (3-0, 1-0, 3-2) 
 

Naționala de Senioare a României, în partida de 
debut de la Campionatul Mondial rezervat 
senioarelor, Divizia II, Grupa valorică B, a pierdut 
meciul cu naţionala Islandei. 

 

http://www.bauerhochei.ro/
http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11437&cHash=d0dfde5f605ffa4bd5662b2f28874479
https://www.facebook.com/iihfhockey/videos/1744293689217725/
http://www.iihf.com/competition/616/
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Un meci încheiat cu scorul de 7 – 2 (3-0, 1-0, 3-2) în favoarea naţionalei Islandei. Fetele noastre au practicat un joc 
mai bun în repriza a doua, primind doar un singur gol. Repriza a treia a stat sub semnul echilibrului până în ultimul 
minut când, pe o superioritate numerica, Islanda a marcat cu 25 de secunde înainte de finalul meciului.  
 
Pentru naţionala României au marcat: 
min 42:01 - OPREA Alina (BALLO Noemi) 
min 52:05 - POPESCU Magdolna (ANA Voicu) 
 

Cea mai bun jucător al meciului: BIRO Bernadette 

Statistică pe site-ul IIHF aici: http://www.iihf.com/competition/616/  

 

Campionatul Mondial Senioare – România vs Turcia 
 

 

Campionatul Mondial de Senioare 
România vs Turcia 4 – 6 (2-3, 1-2, 1-1)  
 
Echipa Naționala de Senioare a României, în ceea 

de a doua partidă a Campionatului Mondial 
rezervat senioarelor, Divizia II, Grupa B, a pierdut  

meciul cu naţionala Turciei pe patinoarul Akureyri Ice Rink. Meci încheiat cu scorul de 4 – 6 (2-3, 1-2, 1-1) în favoarea 
naţionalei Turciei. Fetele noastre au jucat prima repriză mai bine decât în prima zi, iar repriza a doua am pierdut-o la 
fel, la un gol diferenţă. Repriza a treia s-a încheiat la egalitate. 
 

Pentru naţionala României au marcat: 
min 04:23 - BALLO Noemi 
min 12:35 - VOICU Ana (POPESCU Magdolna), superioritate numerică 
min 20:15 - VOICU Ana (BARTA Agota), superioritate numerică 
min 59:17 - POPESCU Magdolna 
 

Cea mai bună jucătoare a meciului: VOICU Ana 

Statistică pe site-ul IIHF aici: http://www.iihf.com/competition/616/ 

 

Campionatul Mondial Senioare – Spania vs România 
 

 

Campionatul Mondial de Senioare 
Spania vs România 8 – 1 (1-1, 1-0, 6-0) 
 

Echipa Naționala de Senioare a României, în ceea 
de a treia partidă a Campionatului Mondial rezervat 
senioarelor, Divizia II, Grupa valorică B, care se  

desfăşoară la Akureyri în Islanda, a pierdut meciul cu naţionala Spaniei. Meci încheiat cu scorul de 8 – 1  
(1-1, 1-0, 6-0) în favoarea naţionalei Spaniei. Fetele noastre au jucat bine prima repriză, încheiată la egalitate, iar 
repriza a doua am pierdut-o la un gol diferenţă. Repriza a treia s-a încheiat dramatic primind şase goluri. 
 

Pentru naţionala României a marcat: 
min 09:49 - VOICU Ana (POPESCU Magdolna) 
 

Cea mai bună jucătoare a meciului: POPESCU Magdolna 

Statistică pe site-ul IIHF aici: http://www.iihf.com/competition/616/ 

 

http://www.bauerhochei.ro/
http://www.iihf.com/competition/616/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iihf.com%2Fcompetition%2F616%2F&h=ATObIFXgWMRYmGABqRYTnlwm47n7eD42BYBTtiz2XDAMk7tXCFXXqYhGkB8EwZaL7D5aFbT7yyRrRbctJ6UNpIeeQ2ZSX-m8dHTxc0TY3FVxkGaW3Ju6XzVviSzkcr15QYAIrnk0B90oqBilK_En&enc=AZMIh8rTxI1Xv88mE2TaXTueIMXXyauTG88EmQX1gHmZzAAbCxRMvQfWJ-k256O4hiyrcAypmPCJ0dkDdXcK_dYFVQCOG63Vadzb6G4gaJ8Dz5Xbe6PDomYLWcmcH8820a9fMVWzgrXnesZ6VuwzDId6kgGqN8IUoHhSprsqKTwByRaC-bFunizooeBpDSiIcHJsMlKSOeXYKaq-6ESaTsxp&s=1
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.iihf.com%2Fcompetition%2F616%2F&h=ATOtWL81L1JCa-vdhMzu9yHcG6lDmZIBndAUKboNxPfXzi-XUExEolawii2VvoktQ1nBfgsLIZxcObAx0wKrBfIb_ll1lsFtHmy0E1BVIDj7wUO1kJ66c9HsTsLiz8zr6D_1wE41Y6qx_pAnFO0r&enc=AZOoBNO79mfZl8jcP2ci0STGF3p69H-LKtu2hj0UEsZ7zvAveeMQW3gE8HZqBHVIvhH9Mwn6HPp6uo8UP5Mvn9dNGrGpoL59cqXu1kqBJdxmaySg-EfFx9MK7KBN_dJJkC2mmAUbPyuFflwjkov9pDRantwQt2WuNKDAs-FiJYq4O13lS7Zl49Lj5sfGByBCO9Q3HX3TTkYtPwwyYo7s-NQ4&s=1
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Campionatul Mondial Senioare – România vs Mexic 
 

 

Campionatul Mondial de Senioare 
România vs Mexic 0 – 6 (0-3, 0-1, 0-2) 
 

Echipa Naționala de Senioare a României în ceea 
de a patra partidă a Campionatului Mondial 
rezervat senioarelor, Divizia II, Grupa valorică B, 
care se desfăşoară la Akureyri în Islanda, a pierdut  

meciul cu naţionala Mexicului. Meci încheiat cu scorul de 0 – 6 (0-3, 0-1, 0-2) în favoarea naţionalei Mexicului. 
 
Cea mai bună jucătoare a meciului: KURKO Andrea 
 
Statistică pe site-ul IIHF aici: http://www.iihf.com/competition/616/  

 
Campionatul Mondial Senioare – Noua Zeelandă vs România 
 

 

Campionatul Mondial de Senioare 
Noua Zeelandă vs România 9 – 3 (1-0, 4-3, 4-0) 
 

Echipa Naționala de Senioare a României, în 
ultima partidă a Campionatului Mondial rezervat 
senioarelor, Divizia II, Grupa valorică B, care se  
desfăşoară la Akureyri în Islanda, a pierdut meciul 

cu naţionala Noii Zeelande. Meci încheiat cu scorul de 9 – 3 (1-0, 4-3, 4-0) în favoarea naţionalei Noii Zeelande. 
Fetele noastre au jucat primele două reprize sub semnul echilibrului, pierzându-le la un gol diferenţă. Repriza a treia  
s-a încheiat dramatic primind patru goluri. 
 

Pentru naţionala României au marcat: 
min 35:04 - BIRO Bernadette (VOICU Ana, POPESCU Magdolna) 
min 36:55 - VOICU Ana 
min 37:12 - VOICU Ana (BALLO Noemi) 
 

Cea mai bună jucătoare a meciului: ADORJAN Katalin 
Cea mai bună jucătoare a turneului: VOICU Ana 

Statistică pe site-ul IIHF aici: http://www.iihf.com/competition/616/ 

 
 
 

 

 
 

2017 IIHF, Campioatul Mondial de Hochei  
 

Galaţi, România 3 - 9 Aprilie 2017 

 
 
 
 

http://www.bauerhochei.ro/
http://www.iihf.com/competition/616/
http://www.iihf.com/competition/616/
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Să ne reamintim: Galaţi, 16 – 24 martie 1979 
 

 
 
După cum ştiţi, patinoarul din Galaţi a găzduit în perioada 3 – 9 
aprilie a.c. Campionatul Mondial Divizia II, Grupa A.  
 
A fost momentul de a readuce în faţa iubitorilor de hochei pe 
gheaţă, unul din momentele de glorie ale naţionalei noastre de 
seniori: este vorba de Campionatul Mondial, Grupa B, care s-a 
desfăşurat la Galaţi, în urmă cu 38 de ani, mai exact, în perioada 
16 – 24 martie 1979. La acea vreme, Grupa B cuprindea echipele 
clasate pe locurile 9 – 18 în lume. 
 

În 1979, la Campionatul Mondial de la Galaţi, pentru prima oară, 
IIHF a acceptat participarea a 10 echipe, pe care le-a împărţit în 
două grupe valorice a câte 5 echipe fiecare grupă. 

 

 

 
Grupa 1: Germania de Est, România, Austria, Danemarca, Ungaria. Din această grupă, Ungaria a retrogradat în Grupa 
valorică C. 
 
Grupa 2: Olanda, Norvegia, Elveţia, Japonia, China. De aici a retrogradat în Grupa C, reprezentativa Chinei. 
Olanda, echipa ce a aliniat şi 10 jucători de naţionalitate canadiană, a ocupat locul I şi a promovat în Grupa A, iar echipa 
României, ocupanta locului III, s-a calificat direct pentru Jocurile Olimpice de Iarnă din 1980 de la Lake Placid, SUA. 
 

Detalii regăsiţi pe site-ul FRHG, la capitolul „Un puc de istorie” (http://www.rohockey.ro/category/un-puc-de-istorie/) 
Iată mai jos pe cei care, în 1979, au clasat România pe locul III la Campionatul Mondial de la Galaţi: 
 

Portari: HUŢAN Gheorghe (Dinamo Bucureşti), NETEDU Valerian (CSA Steaua Bucureşti), MORARU Vasile (CSA 
Steaua Bucureşti) 
 

Fundaşi: POPESCU Mihai (CSA Steaua Bucureşti), JUSTIAN George (CSA Steaua Bucureşti), GALL Sandor (SC 

Miercurea Ciuc), ANTAL Elod (SC Miercurea Ciuc), HĂLĂUCĂ Alexandru (CSA Steaua București), MOROŞAN Doru 
(Dinamo Bucureşti) 
 
 
 

http://www.bauerhochei.ro/
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rohockey.ro%2Fcategory%2Fun-puc-de-istorie%2F&h=ATPh9BAu8ob9yneXZjHZES1srpUZAxTUAK3nuq5RF5gh8fMrv47IcN5sMUdRfeUvDDfYLonyRsTzryzVbENohZzUCVSjbNNp8qJNcczLA0H7-t5gizUn0PxhcheZ10Qpxx8o6GENLcSCkYMqsNiO&enc=AZPe3T8cEubtVVbQ9ahUHCg1e5RDdSnw1p8CxBbysx20Df8BWYNDMve1EMuiAGVaJvTnNDiThGTXc4x3wqGeBH5BCdFrkMM2Y3aIZdOp3eBk-ZItB31vlp-9THnsEPSiyD_FviTnK62EPnrKGhohhpEkN7Jy_N4KBTRSWVMWKBoDLKoIo6T6206iUcVCh38gPVIaDeDzmyttJXM25hLMJ69Y&s=1
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Atacanţi: BARTALIS Lajos (Dinamo Bucureşti), NISTOR Constantin (CSA Steaua Bucureşti), CAZACU Traian (CSA 
Steaua Bucureşti), NAGY Bella (Dinamo Bucureşti), AXINTE Dumitru (Dinamo Bucureşti), SOIOM Laszlo (Dinamo 
Bucureşti), COSTEA Marian (Dinamo Bucureşti), OLENICI Adrian (CSA Steaua Bucureşti), HUŢANU Vasile (CSA 
Steaua Bucureşti), TUREANU Doru (Dinamo Bucureşti), PISARU Marian (Dinamo Bucureşti), NAGY Zoltan (Dinamo 
Bucureşti) 

 
Antrenori: IONESCU Ştefan, CRIHAN Virgil, TIRON Ioan 
 
Doctor: IGNAT Virgil 
 

Despre performanţa componenţilor naţionalei României din acei ani, dar şi pentru cei care au reprezentat România la 
Campionatul Mondial de la Galaţi, fostul antrenor al lotului naţional, dl Profesor Ştefan (Nea Nelu) Ionescu, a avut 
disponibilitatea şi amabilitatea de a ne transmite câteva gânduri: 
 

“1979, Campionatul Mondial Grupa B la Galaţi, anul când o echipă de hochei tânără, talentată şi puternică, a reuşit 
pentru încă o dată perfomanţa de a se califica la JO de iarnă, cele de la LAKE PLACID – SUA de această dată. Aceşti 
tineri au muncit din greu, ani de zile, dar au reuşit să-şi vadă visul de a fi printre cei mai buni din lume: locul 7 – 8 din 
12 echipe cele mai bune din lume. 
Suntem în anul 2017 şi vom fi din nou la Galaţi, în faţa unui nou examen. Într-un fel este un nou început. Totul depinde 
de voi! Ca fost antrenor al acelei echipe minunate mondiale din 1979 şi olimpice din 1980 voi fi cu gândul la voi, 
hocheiştii naţionalei, şi vă doresc să ieşiţi învingători !!” 
 

 
 

Echipa națională de Seniori a 
României a participat în perioada 
3 – 9.04.2017 la Campionatul 
Mondial Divizia a II-a, Grupa A, 

Galați, România, alături de 

echipele naționale ale Australiei, 
Belgiei, Spaniei, Islandei și 
Serbiei.  
 

Componența lotului național al 
României a fost: 
 
Portari: TOKE Zoltan Laszlo 

(ASC Corona Brașov), ONODI 
Otto Akos (Sport Club Miercurea 
Ciuc), CATRINOI-CORNEA 

Adrian (CSA Steaua București) 
 

Fundași: BIRO Otto Attila (ASC Corona Brașov), BORS Huba Ferenc (ASC Corona Brașov), FLINTA Botond Istvan 

(CSM Dunarea Galați), GECSE Hugo (Sport Club Miercurea Ciuc), GYORFY Tihamer Laszlo (Debreceni HK), 

LUȘNEAC Nicușor (CSM Dunarea Galați), NAGY Istvan (ASC Corona Brașov), SALLO Alpar (Sport Club Miercurea 
Ciuc) 
 
Atacanți: GEORGESCU Mihail Valeriu (CSM Dunarea Galați), IRIMIA Adrian (CSM Dunarea Galați), GLIGA Roberto 

(ASC Corona Brașov), MIHALY Ede (CSM Dunarea Galați), ROKALY Szilard (Ifj Ocskay Gábor JA), FODOR Csanad 

(ASC Corona Brașov), BOCU Florian Alexandru (CSA Steaua București), BIRO Gergo (ASC Corona Brașov), BIRO 
Matyas (ASC Corona Brașov), PETER Zsolt (ASC Corona Brașov), ROKALY Norbert (Sport Club Miercurea Ciuc), 

http://www.bauerhochei.ro/
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BARABAS Sandor Laszlo (Progym Gheorgheni) 
 
Antrenori: LACROIX Martin (Canada), ALEXE Nelu, TRANDAFIR Marius 
 
Doctor: MATĂU Emilian 
 
Toate meciurile Campionatului Mondial, pe perioada 3 – 9 aprilie 2017, au fost transmise direct de către TVR HD, la 
orele: 12:55; 16:25; 19:55. 
 

Rezultate și Statistică pe site-ul IIHF : http://www.iihf.com/competition/600/ 
 
 
 

Galați, 2 aprilie 2017 – Conferință de presă 
 

  

Galați, 2 aprilie 2017 – Conferință de presă 
 
Duminică, 2 aprilie a.c., ora 17:00, în incinta Mallului din 

Galați, Federația Română de Hochei pe Gheață și Primăria 
Municipiului Galați împreună cu Mall Brăila și Mall Galați, au 

organizat Conferință de Presă. Au fost prezenți conducerea 

tehnică a lotului național al României, jucători, dar și 
reprezentanții conducerii locale a Municipiului Galați. 
 

Mai multe detalii la:http://www.rohockey.ro/…/galati-2-aprilie-2017-campionat-m…/ 

 
La buna organizare a acestui Campionat Mondial, FRHG a fost sprijintă de către Primăria Municipiului Galați, 
de Fundația Sportul Gălățean, dar și de parteneri care s-au implicat cu multă pasiune, astfel încât totul să 
meargă bine: MTS, COSR, Țiriac Auto, TVR HD, Hankook, Suzuki, Isostar, Bauer Hochei România, Unibet, Mall 
Brăila, Mall Galați. Durby Sport Marketing a asigurat respectarea cerințelor IIHF privind materialele de 
promovare. A fost agenția care s-a ocupat de promovarea Campionatului Mondial și de organizarea acestuia. 
 
În ziua de pauză, Geru Cătălin, fostul jucător al echipei Steaua și fost component al lotului național, acum 
antrenor de hochei pe gheață la Asociația Clubului Sportiv Sport+ Brăila, împreună cu Alexandru Hălăucă, 
Secretarul General al FRHG, au organizat un eveniment de promovare a hocheiului pe gheață. Evenimentul a 
avut loc pe patinoarul din Mall Brăila și a fost posibil cu sprijinul inimoasei conduceri a Mall Brăila.  

 

http://www.bauerhochei.ro/
http://www.iihf.com/competition/600/
http://www.rohockey.ro/2017/03/31/galati-2-aprilie-2017-campionat-mondial-conferinta-de-presa/
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Hosts ready to go 
Romania going for gold in Division IIA 
 
GALATI, Romania – Following last year's ill-fated display at 
Division IB level, Romania made wholesale changes to their 
roster and seek an immediate return as the country hosts the 
2017 IIHF Ice Hockey World Championship Division II Group A 
in Galati starting today. All games will be streamed live. 
 
What a difference a year makes. In April last year it was all 
doom and gloom as a goal-shy Romanian team leaked goals 
to finished bottom of the pile after five straight defeats at the 
2016 IIHF Ice Hockey World Championship Division I Group B 
in Zagreb, Croatia. 

With the industrial city of Galati welcoming back World Championship hockey on a senior level after a 38-year 
absence, Romania will now be eager to turn up the heat in their own backyard with a string of steely displays during 
the 2017 IIHF Ice Hockey World Championship Division II Group A. 
 
With only seven survivals from last year's roster, a younger new-look Romania will enter the tournament as top seeds 
and lock horns with Australia, Belgium, Iceland, Serbia and Spain during a tournament played between 3rd and 9th 
April. 
 
Romania's newly appointed head coach, Martin Lacroix, is relishing the task that lies ahead: "It's very exciting, a great 
challenge and an honour," said the French-Canadian of being selected as the man to hoist the hosts to glory while 
putting his own mark on the team: "We want to play very smart defensively and we have good forwards who can skate 
very well and put a lot of pressure on the other teams, but smart defensive hockey will be the key for us," said Lacroix. 
It is a formula which brought him success during his first season in Romanian hockey. Lacroix steered Corona Brasov 
to the Romanian championship title and was the only non-Hungarian team to qualify for the play-off stages of the 
international MOL Liga that also includes teams from Hungary and Serbia. Nine players from Brasov are included in 
Romania's World Championship roster, where centre Roberto Gliga and blueliner Huba Bors will have key-roles this 
week. 
Gliga, 23, and Bors, 22, both missed out on last year's World Championship debacle in Zagreb. Now returning back to 
the national team fold, the duo is leading the way for a new generation that could move Romania's national team up a 
level. Both got their World Championship debuts when another Canadian, Tom Skinner, worked as head coach of 
Romania.  
 
During Skinner's five seasons in charge, Romania notched up two consecutive fourth-place spots at Division IB level in 
2012 and 2013. Following Skinner's departure, Romania has embarked on an elevator ride of relegation and 
promotion with little hint of any stability or settled roster. 
I believe the reason for our performances during the last years might have been down to our preparations, said Gliga, 
who made his senior World Championship debut as a 16-year-old in 2010. "During the last years we have also tried to 
replace the older generation but never managed to have a full roster. But when we have all players available and 
prepare properly, we will be able to stay in Division IB," continued Gliga. 
Gliga, who first teamed up with defenceman Bors at junior national team level in 2010, both hail from historical hockey 
centres that of late have fallen on hard times. 
Bucharest-born Gliga and Bors, from Miercurea Ciuc, were united at club level this season at Corona Brasov. In his 
first season away from his home town, Bors can look back on a fine debut season where he is full of praise for head 
coach Lacroix for showing faith in him. 
I enjoy playing for Lacroix as a coach and he also gave me the chance to show what I can do as I came back from the 
injury, said Bors, who missed out big parts of 2016 because of an injury and returned back to full fitness following a 
successful surgery in mid-November last year. 

http://www.bauerhochei.ro/
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With both players having played an integral part when the national championship trophy was raised at the end of 
March, they now hope their winning streak will continue into April as the battle will commence for top spot at the 2017 
IIHF Ice Hockey World Championships Division II Group A. 
I think our main strength is that we work hard and have good speed in our team. But none of the teams will be weak so 
every game will require hard work and focus, said Gliga, who hopes the citizens of Galati will turn up in droves to carry 
Romania on to success. 
It is always a good feeling playing in front of your fans and I hope that plenty of people will come and watch the 
games. Now all I want is to have a good tournament and earn promotion, said Gliga. 
All games in Galati will be streamed live and for free. Click here for the live stream. Click here for the schedule, scores 
and statistics. 
 
HENRIK MANNINEN 
http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/… 

 
 
Campionatul Mondial Seniori – Australia vs Serbia 
 

 

Australia a câștigat în prelungiri uvertura Campionatului Mondial de 

la Galați. 
În primul meci al Campionatului Mondial de hochei pe gheață, 

grupa valorică IIA, care s-a disputat la Galați, la Patinoarul 

”Dunărea”, selecționata Australiei a învins dramatic, în prelungiri, 
cu scorul de 4-3 (1-1, 0-1, 2-1, 1-0), echipa Serbiei. 
 
Cangurii au deschis scorul prin Darge, la o pasă a lui Tesarik. 
Sârbii au restabilit egalitatea înainte de prima pauză, la un dublu 

power play, prin golul marcat de Lukovic, la o combinație cu 
Milovanovici și Crnogorac. 
Milovanovici a înscris singurul gol al reprizei de mijloc, după care 

Australia a avut un reviriment fantastic, cu două goluri prin Powell și 
Rezek, în interval de 35 de secunde. Sretovic a egalat pentru 
Serbia cu 4 minute înainte de final. 

În minutul 59:59, Crnogrljic a comis o greșeală, izbire de mantinelă, pentru care a fost eliminat două minute. Astfel, 

australienii au început repriza suplimentară în avantaj numeric, ei reușind să fructifice superioritatea prin același 
Rezek, care a marcat și golul de 3-2. 
Australia a obținut două puncte după acest succes, în timp ce Serbia a cucerit un punct suplimentar. 
 

La ora 20.00, în direct pe TVR HD, echipa națională a României a debutat la Campionatul Mondial de hochei pe 

gheață de la Galați, întâlnind selecționata Belgiei.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bauerhochei.ro/
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Campionatul Mondial Seniori – România vs Belgia 
 

 

Debut entuziasmant pentru tricolori la Galați. 
Echipa națională de hochei pe gheață a României s-a impus cu scorul de   

9-1 (2-1, 3-0, 4-1) în fața Belgiei, în prima etapă a Campionatului Mondial, 
grupa valorică IIA. 
 

Oaspeții au rămas doar cu satisfacția platonică a faptului că, la primul șut pe 

spațiul porții, au reușit să deschidă scorul. După aceea, hocheiștii noștri au 
creat spectacol la scenă deschisă, astfel că au marcat gol după gol, prin 
procedee și execuții spectaculoase.  
 

Cel mai bun marcator al nostru a fost Ede Mihály, care a reușit 5 goluri.  
Eroul partidei a terminat cu buza superioară spartă, fiindu-i aplicate copci în 
vestiar. Celelalte reușite au fost semnate de Irimia, Fodor, Sallo și Bocu.  

 

Puncte din pase decisive au mai obținut, în acest meci Gliga 4, Fodor 2, Biro M. 3, Biro G. 2, Nagy, Georgescu 2, 

Rokaly și Gecse. La finalul jocului, publicul gălățean a aclamat în picioare echipa, aruncând bomboane pe gheață, 
conform unei vechi tradiții împământenite la hochei. După prima etapă, România, condusă de canadianul Martin 
Lacroix, se află pe primul loc în clasament, cu 3 puncte.  
 
Partida a fost transmisă în direct pe TVR HD. 
 

 
Campionatul Mondial Seniori – Australia vs Islanda 
 

 

A doua victorie pentru Australia la Mondialul de la Galați. 
Australia s-a impus în fața Islandei, în etapa a doua a Campionatului Mondial 
de hochei pe gheață, grupa valorică IIA, de la Galați. Hocheiștii de la 
Antipozi au învins cu 3-2 (1-0, 1-2, 1-0). 
 

Australienii au condus cu 2-0, au fost egalați, după care au marcat într-o 
superioritate numerică. Pe final, islandezii au ratat cu poarta goală egalarea, 

dar au și comis câteva greșeli individuale, cum ar fi aruncarea intenționată a 
pucului peste mantinelă, ceea ce înseamnă, conform regulamentului, 
eliminare de două minute. 
 
Australia conduce în clasament, cu 5 puncte. Următoarele meciuri ale zilei: 
Spania - Belgia, de la 16.30, respectiv România - Serbia, de la 20.00. 

 

Toate partidele Campionatului Mondial, grupa valorică IIA, de la Galați, au fost transmise în direct de TVR HD. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bauerhochei.ro/
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Campionatul Mondial Seniori – Spania vs Belgia 
 

 

Belgia la prima victorie în Campionatul Mondial. 

Campionatul Mondial de hochei pe gheață, grupa valorică IIA, de la Galați, a 

continuat cu partida dintre Spania și Belgia, din etapa a doua. 
 

Belgia a reușit să câștige un meci foarte aspru, aprig disputat, cu scorul de  

5-3 (1-0, 2-0, 2-3). Lupta de pe gheață a fost tranșată de belgieni, care au 
condus la un moment dat cu 4-0, după care ibericii au marcat ceea ce părea 
golul de onoare. Pe final, ecartul tabelei de marcaj s-a mai micșorat, astfel că 
Belgia s-a impus cu 5-3, iar Spania poate declara înfrângerea ca fiind una 
onorabilă. Acest meci a punctat la capitolul indisciplină, în total fiind dictate, 
de către brigada de arbitri, 44 de minute de penalizare, din care 20 împotriva 

Spaniei și restul de 24 în tabăra belgienilor. 
 
Spania se află pe ultimul loc în grupă, cu 0 puncte după două meciuri, în timp ce Belgia a acumulat primele trei 
puncte. România a întâlnit Serbia, în ultimul meci al zilei, de la ora 20.00.  
Partida a putut fi urmărită în direct la TVR HD. 
 
 

Campionatul Mondial Seniori – România vs Serbia 
 

 

România a obținut a doua victorie. Echipa națională de hochei pe gheață s-a 
impus cu scorul de 4-1 (2-0, 0-1, 2-0) în fața Serbiei, la Campionatul 

Mondial, grupa valorică IIA, care se dispută la Galați. 
Primul gol a fost marcat de fundașul Botond, cu un șut plasat sub bara 

transversală, de deasupra cercului din stânga. Georgescu, la o combinație 
cu Bocu și Irimia a creat al doilea gol, după mai multe insistențe în fața porții.  
Repriza de mijloc a aparținut sârbilor, care au jucat dur, la intimidare. Ei au 

marcat un gol și au forțat egalarea, însă apărarea tricoloră a rezistat. 
În perioada a treia, oaspeții au căzut fizic, așa că jocul nostru a mers. Biro 

Mátyás ne-a detașat pe tabela de marcaj cu un gol frumos, iar Botond Flinta 

a închis tabela tot cu un șut de deasupra cercului din stânga, după un puc 
ricoșat dn mantinelă, cu portarul mascat. 

România conduce în clasament cu 6 puncte. 
 

La Campionatul Mondial de la Galați a urmează o zi de pauză, după care echipele vor reveni joi pe gheață. România 
urmează să întâlnească Islanda, iar vineri, într-o posibilă finală a grupei, vom juca împotriva selecționatei australiene. 

 
 
Campionatul Mondial Seniori – Belgia vs Serbia 
 

 

Serbia a înscris 9 goluri în poarta Belgiei. 
 
Campionatul Mondial de hochei pe gheață, grupa valorică IIA, a programat 

primul joc al zilei, între Serbia și Belgia. Vecinii noștri balcanici s-au impus 
categoric, cu scorul de 9-2 (2-1, 2-0, 5-1), după un joc pe care l-au dominat 
da capo al fine. 
 

Belgia se află la a doua contraperformanță defensivă, după meciul inaugural, 
cu România, când a primit tot 9 goluri, în înfrângerea cu 9-1. 

Serbia, după două înfrângeri, joacă din ce în ce mai bine și, este de așteptat, 

http://www.bauerhochei.ro/
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ca pe finalul competiției să tureze motoarele din plin. Urmează partida 
Spania - Australia, după care, în meci vedetă, la ora 20.00, România 

întâlnește Islanda. 
 

Partidele din cadrul Campionatului Mondial de hochei pe gheață, grupa valorică IIA, de la Galați, au fost transmise în 
direct pe TVR HD. 
 

 
Campionatul Mondial Seniori – Australia vs Spania 
 

 

Australia a bifat a treia victorie la Campionatul Mondial. 
 

Întrecerile Campionatului Mondial de hochei pe gheață, grupa valorică IIA, 

care se dispută la Galați, au continuat cu partida dintre Australia și Spania. 
 
Cangurii au început mult mai bine și au condus la prima pauză cu 2-1. 

Hocheiștii de la Antipozi și-au mărit apoi avantajul, însă s-au crezut prea 

devreme câștigători ai partidei. 
 

Ibericii au redus din handicap și au ajuns la 3-4. Eforturile spaniolilor de a 

marca au condus către aplicarea unei tactici specifice hocheiului pe gheață, 

aceea a înlocuirii portarului cu un jucător de atac. Numai că, așa cum deseori 
se întâmplă, golul a venit după o intercepție, în poarta goală. 

 

Australia s-a impus în fața Spaniei cu scorul de 5-3 (2-1, 1-0, 2-2) și a trecut din nou, cel puțin până la meciul 

României, pe primul loc în clasament. Cangurii au 8 puncte, în timp ce România este la două lungimi distanță. 
 

Tricolorii au închis ziua cu un meci contra Islandei, la ora 20.00. Meciul s-a putut vedea, ca întreaga competiție de la 

Patinoarul artificial ”Dunărea” din Galați, la TVR HD.  
 

 
Campionatul Mondial Seniori – România vs Islanda 
 

 

România - Islanda 0-2 la Campionatul Mondial ! 
 
Echipa națională de hochei pe gheață a României a pierdut primul meci în 

Campionatul Mondial, grupa valorică IIA, care se dispută la Galați. 
 

Formația noastră a dominat teritorial și a avut un raport favorabil la șuturi pe 
spațiul porții, 41-21. Ghinionul i-a însoțit astăzi pe jucătorii noștri care au 

ratat mai multe superiorități numerice, pentru a primi ușor două goluri, cu 

care, pâmă la urmă, islandezii au reușit să se impună. 
 
Oaspeții au avut un portar în zi mare, pe Hedstrom, care a apărat totul.  
Goal-keeper-ul islandez se duelează cu portarul nostru, Toke Zoltan, în 
duelul statisticilor, ei fiind portarii cu cele mai bune procentaje din turneu. Din 
echipa României, cel mai bun jucător a fost ales Georgescu. 

 
Islanda și-a luat revanșa față de acum doi ani când, România s-a impus la Reykjavik și a promovat în eșalonul 

superior. Grupa de la Galați s-a complicat după acest eșec al formației noastre. 
 

În data de 7 aprilie, la Patinoarul artificial ”Dunărea” din Galați, programul Campionatului Mondial a fost următorul: 

http://www.bauerhochei.ro/
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13.00 Serbia – Spania, 16.30 Belgia – Islanda, 20.00 România - Australia 
Toate partidele au fost transmise în direct pe postul public de televiziune TVR HD. 

 

Campionatul Mondial Seniori – Prima festivitate de premiere – VOLUNTARII 

 

 
 
Prima festivitate de premiere de la această competiție care a stârnit mult interes pe plan mondial (transmisie Live 

Stream) precum și transmiterea de către TVR HD a tuturor meciurilor, s-a desfășurat în sala de conferințe a 

Patinoarului Artificial Dunărea Galați. 
 
Echipele participante au apreciat și elogiat voluntarii care au ajutat la organizarea acestui Campionat Mondial de 

Seniori de la Galați, unde toate echipele au avut câte un "Team Host" care a fost în permanență la dispoziția 

echipelor, dând dovadă de mult profesionalism și devotament, fiindu-le alături indiferent de ceea ce se întâmpla, 
ajutând cu orice era posibil pentru ca echipa lor să aibă parte de cele mai bune condiții pe toată durata campionatului, 

chiar și in zilele libere când aceștia au devenit ghizi turistici, arătându-le împrejurimile și atracțiile turistice ale orașului 

Galați. 
 
IIHF (Federația Internațională de Hochei pe Geață) și FRHG (Federația Română de Hochei pe Gheață) prin Aljancic 

Ernest, Chairman IIHF și Covaliu Mihai, Președinte FRHG au oferit Diplome IIHF voluntarilor. 
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Campionatul Mondial Seniori – Spania vs Serbia 
 

 

Spania a obținut prima victorie la Galați. 
 

Echipa națională de hochei pe gheață a Spaniei a obținut prima victorie la 
Campionatul Mondial, grupa valorică IIA. 
 
Ibericii au trecut în prelungiri de Serbia, cu 5-4, după ce, în prima perioadă 
au avut un avantaj consistent de 3-0. Serbia a demonstrat încă o dată că 
este o echipă capricioasă care, la interval foarte scurt, poate să facă meciuri 
foarte bune, alternate cu meciuri mai puțin reușite.  
 

Hocheiștii sârbi au reușit însă să revină și să egaleze. În prelungiri, din cauza 
unei eliminări la sârbi, s-a început cu 4 contra 3, după care, la expirarea  

timpului, ibericii au scos un om de pe gheață. Norocos, pe finalul timpului suplimentar, Spania a reușit să câștige cu 
scorul de 5-4 și luptă pentru evitarea retrogradării. Acestea au fost primele puncte obținute de Spania la competiția 

gălățeană, în timp ce Serbia este deja la al doilea meci cu prelungiri și a acumulat 5 puncte. Deocamdată nu am avut 

șuturi de departajare la Campionatul Mondial. 
Meciurile de pe Patinoarul artificial ”Dunărea” din Galați au fost transmise în direct și în exclusivitate pe TVR HD. 

 
 
Campionatul Mondial Seniori – România vs Australia 
 

 

Victorie mare pentru hocheiști. 
 

Echipa națională de hochei pe gheață a României a învins Australia cu 
scorul de 5-1 (1-1, 2-0, 2-0), la Campionatul Mondial, Divizia a II-a, Grupa A, 

pe Patinoarul artificial ”Dunărea” din Galați, în fața a peste 2.500 de oameni. 
 
Golurile echipei României, antrenată de canadianul Martin Lacroix, au fost 
marcate de Szilard Rokaly (17:44), Istvan Nagy (28:36), Matyas Biro (37:35), 

Ede Mihaly (51:11) și Csanad Fodor (56:29), după ce echipa de la Antipozi a 
deschis scorul prin Josef Rezek (17:14). 
 

Otto Biro (România) și Brian Funes (Australia) s-au luat la bătaie pe gheață 

și li s-au aplicat pedepse de 5+20 minute, conform regulamentului. 
 
În clasament, pe primul loc se află România, cu 9 puncte, urmată de Australia, 8 puncte, Belgia, 6 puncte, Islanda, 6 
puncte, Serbia, 5 puncte, Spania, 2 puncte. 
 

Toate partidele de la Campionatul Mondial de hochei pe gheață au fost transmise în direct pe TVR HD. 
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Campionatul Mondial Seniori – Australia vs Belgia  
 

 

Australia lider interimar la Galați. 
 

Ultima zi a Campionatului Mondial de hochei pe gheață, grupa valorică IIA, 
de la Galați, a început cu o victorie previzibilă a Australiei, care s-a impus în 

fața Belgiei cu scorul de 3-0 (1-0, 1-0, 1-0). 
 
Cele două echipe s-au prezentat cu uzură acumulată de-a lungul turneului. 
Australienii, mai experimentați și mai valoroși, au câștigat și, cel puțin la nivel 

teoretic, își păstrează șansele de promovare. Cangurii au evoluat constant 

bine, economicos, iar motivația lor suplimentară, comparativ cu Belgia, i-a 
făcut să înscrie în fiecare perioadă, terminând fără gol primit. 

Todd a marcat două goluri, cel de deschidere și de închidere al tabelei, la 

ambele puncte pentru asistență primind Cliff și Webster.  

Golul al doilea al sportivilor de la Antipozi a purtat semnătura lui Wong, cu Tesarik și Humphries pasatori. 
 

Australia a preluat fotoliul de lider, cu 11 puncte, obligând astfel formația noastră să câștige, fie și măcar în mai mult  

de 3 reprize, partida de diseară, cu Spania. Până atunci însă, Serbia și Islanda se vor întâlni de la ora 16.30. Partidele 
sunt transmise în direct pe TVR HD. Belgia a evitat matematic retrogradarea, cu un total de 6 puncte. Serbia are încă 
emoții, însă șansele ibericilor de salvare sunt mai degrabă teoretice, ei trebuind să învingă în 60 de minute România, 
iar Serbia să piardă, la fel, în timp regulamentar. 

 
 
Campionatul Mondial Seniori – Serbia vs Islanda 
 

 

Serbia - Islanda 6-0 în penultimul meci al Campionatului Mondial. 
Penultimul episod al Campionatului Mondial de hochei pe gheață, grupa 

valorică IIA, de la Galați, a programat meciul dintre Serbia și Islanda.  
 

Hocheiștii balcanici au dominat autoritar evenimentele de pe gheață,  
învingând meritat și categoric cu 6-0 (3-0, 2-0, 1-0), făcându-ne, încă odată, 
să ne întrebăm retoric: cum oare de ne-au bătut pe noi islandezii? 

Echipa insulară a dovedit că a terminat “benzina”, după ce s-a autodepășit în 
etapa a treia, când a învins România cu 2-0. Portarul Hedstrom s-a dovedit 
din nou depășit de situație, mănușa sa de respingere fiind foarte fragilă. 
 

Sârbii au avut două mitraliere în zi de grație, pe Vucurevic și Brkusanin, 
ambii autori a câte trei goluri. Victoria sârbilor este una absolut meritată, ei 
terminând pe o onorantă poziție a treia a clasamentului. 

Victoria Serbiei ne ușurează misiunea din meciul pentru promovare, contra Spaniei. Ibericii sunt virtual retrogradați, 
singura echipă pe care, teoretic ei o puteau întrece, fiind cea a Serbiei. Rezultă că ei vor juca doar pentru onoare, 
contra tricolorilor, care au nevoie de victorie pentru promovare. 
Meciul România - Spania va fi în direct pe TVR HD, de la ora 20.00. 
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Campionatul Mondial Seniori – România vs Spania 
 

 

Promovare en fanfare a tricolorilor, după un sec 6-0 cu Spania. 

Naționala de hochei pe gheață a României a terminat în stil de mare echipă 

Campionatul Mondial, grupa valorică IIA, de la Galați. Tricolorii au învins în 
ultimul meci Spania, cu 6-0 (1-0, 2-0, 3-0). 
 

Spaniolii au rezistat doar în prima parte, atunci când au ținut, oarecum, ritmul 

de patinaj. A fost mult până când, metaforic, am spart gheața și a apărut 
golul lui Rokaly Szillard, care a luat o acțiune pe cont propriu și, după ce l-a 

driblat pe un apărător, a șutat cu sete, sub bara transversală. Gecse Hugo a 
primit punct la golul care a deschis tabela. 

 
În perioada de mijloc, diferența a fost și mai clară, fructificată prin două goluri superbe. Biro Mátyás a primit de la 
Georgescu, a trimis în centru, de unde Biro Otto a pus crosa, iar pucul s-a dus la vinclu, prinzându-l pe portar pe 

contre pied. Golul al treilea a însemnat o pasă din spatele porții a lui Biro Gergo, care l-a pus în fața porții goale, pe 

partea opusă, pe Mihály Ede, care nu avea cum să greșească. Punct la acest gol a primit și Roberto Gliga. 
 

Ultima perioadă i-a găsit pe tricolori dezlănțuiți, cu Spania incapabilă să țină ritmul. Golurile 4 și 5 s-au marcat din 

același punct, tangent deasupra cercului din dreapta. Șuteurii au fost Mihály Ede și Mihai Georgescu, iar pasatorii Biro 

Mátyás, respectiv Peter Zsolt șu Adrian Irimia. 
Același Irimia a ratat apoi un șut de penalitate, iar pe final am fructificat superb și un power play. Huba Borș a șutat 
imparabil de la linia albastră, după pasa lui Fodor Csanad. Chiar dacă nu a primit punct la acest gol, trebuie să 

remarcăm și contribuția lui Rokaly Szillard, care l-a mascat excelent pe portar. 
 
Scor final 6-0, iar România promovează în grupa valorică IB, la capătul unui turneu de neuitat. Felicitări echipei! 
Cel mai bun jucător al echipei noastre a fost desemnat Biro Mátyás, pentru acest meci. 
Căpitanul Roberto Gliga a fost nominalizat cel mai bun jucător român al turneului, iar portarul Toke Zoltan a primit 

premiul Agenției Naționale Anti-Doping, instituție care s-a aflat la Galați, pentru promovarea valorilor unui sport curat.  
 

Publicul gălățean s-a comportat din nou impecabil fiind, vorba antrenorului canadian Martin Lacroix, al șaptelea jucător 
al echipei. Și pentru aceasta FRHG mulțumește publicului din Galați! 
 
 

Galerie Foto, România Seniori, Galaţi 2017 
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Galerie Foto, Festivitate de premiere 
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  IIHF – Hosts celebrate instant return to Division I 
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Romania rising. Hosts celebrate instant return to Division I 
 
GALATI – A disciplined Romanian team barged ahead to win the top spot at the 2017 IIHF Ice Hockey World 
Championship Division II Group A on home ice in Galati. In front of an atmospheric home crowd of 3,200 the hosts 
emphatically brushed aside Spain 6-0 during the final day to win promotion to the 2018 IIHF Ice Hockey World 
Championship Division I Group B. While Romania rejoiced in front of their fans, Spain bowed out with their head down 
as their final-day defeat sent them down to Division IIB. Newly promoted Australia celebrated a surprise silver, while 
Serbia built up steam after a shaky start to get their hands on the bronze medals. 
 
Having the best scorers and the tightest defence was the combination for success as Romania racked up four wins 
and a sole defeat. Romania's Ede Mihaly topped the scoring charts with nine points (8+1), teammate Botond Flinta 
was joint leader in plus-minus with +9 and right at the back while netminder Zoltan Toke conceded the least amount of 
goals. Martin Lacroix, who made his debut as head coach for Romania, was in full of praise of his players who stuck to 
the outlined game plan to the letter. "We conceded five goals in five games, but we were not playing defensive 
hockey," said Lacroix. "We kept it very simple and not taking too many risks in the defensive and neutral zone. We 
scored a lot of goals in the tournament, and the players were very responsible throughout the tournament," he 
continued. 

 
Pre-tournament favourites Romania got themselves in the driving seat from the outset at the 2017 IIHF Ice Hockey 
World Championship Division II Group A. Mihaly had led the way and netted five goals as the hosts raced past 
Belgium in their opener, 9-1. They overcame their next hurdle, a physical encounter with neighbours Serbia, 4-1 
before their course set straight for promotion temporarily derailed by a valiant Icelandic team. Despite being 
bombarded by 41 Romanian shots, the hosts were blanked as the Nordic nation recorded a historical 2-0 win with 
goals from Kristjan Kristinsson and Aron Knutsson. By the time round four came around, Romania required a must-win 
against newcomers and undefeated Australia in order to have fate in their own hands ahead of the final round of 
games. Australia's captain Lliam Webster picked out Jozef Rezek, who came flying down the left side to break the 
deadlock as his shot flied past Toke's glove and into the net to silence the home crowd with 2:36 to go of the first 
frame. But Lacroix's recent line changes immediately paid dividends for Romania. Csanad Fodor's line with Norbert 
and Szilard Rokaly sparked Romania back to life and only 30 seconds after Australia's opener, the hosts were back on 
level terms. Hugo Gecse flipped in a shot from the blueline with Szilard Rokaly netting the rebound left by Anthony 
Kimlin. Romania got back into control and brushed off their first period scare by adding a pair of goals in each of the 
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two remaining frames. All four lines were on target as Romania ran out as comfortable 5-1 winners. It was to be 
Australia only defeat during the tournament and one their head coach Brad Vigon sportingly credited a better 
opponent. 
"I was awake at night after that game and wondered I had chosen the wrong strategy or the wrong game plan. In the 
end I must say they were better than us in every single facet of the game. I can live with myself when you get beaten 
by a team that had a better night than you," said Vigon, who had plenty of positives to say on his battling team who 
finished just a point behind Romania.  
 
"Character is our number-one criteria. We have a group of guys who are playing for each other and that is our biggest 
strength," said Vigon, a former national team player for Australia who now is working wonders with a team built on 
strong foundations starting from the back. 
 
"When we have a goalie like Anthony Kimlin we have a chance in every game, but I also knew coming into this 
tournament that any team would be capable to beat you in this division which has proven to be the case. But we have 
a lot more depth going forward back in Australia that we hope to add to our team next year which also could 
strengthen up our lower end lines," he continued. 
 
While Australia will be looking ahead for next year as a possible contender for promotion, another team wanting to 
step up a division will be Serbia. Arriving in Galati with as roster where 14 players this year competed in the 
Hungarian-Romanian MOL Liga, they had hopes that 2017 might have been their year. But an overtime loss against 
Australia and succumbing to Romania during the first two round of games dented any hopes of promotion. 
 
"We had very high expectations coming into this tournament and we wanted to play for the first spot," said head coach 
Nemanja Jankovic on his team that throughout the week combined highs such as a 9-2 win against Belgium and 
beating Iceland 6-0 with lows such as losing on overtime against relegated Spain. 
"We are still young and most of the guys play in the MOL Liga so they will improve with time and experience. Overall 
you have to be happy, but we underachieved a bit, especially in crucial moments of certain matches, such as our 
overtime losses against Australia and Spain," said Jankovic. 
 
For fourth-placed Belgium, Gil Paelnick was back in his second spell as their head coach. Having previously guided 
Belgium to three silver medals in a row, his return was hampered by the team's lack of preparation which saw his 
Belgium finish fourth with plenty of room for improvement ahead of next year. 
"The first practice I had with the entire team was here in Romania. The level of the players is good, but you cannot gel 
as lines by just throwing them together," he said. 
 
The biggest surprise of the tournament was undoubtedly Iceland's victory over Romania. A historical first for the Nordic 
team, whose goaltender Dennis Hedstrom was in inspirational form, saved 41 Romanian shots as Iceland blanked the 
hosts 2-0. Two debutants at this level were the scorers, 18-year-old Kristjan Kristinsson backhanded Iceland's opener 
during the second frame, before Aron Knutsson doubled the lead with 5:53 left of the game. 
 
"Romania did not think we would compete at all with them. We had a bit of luck, but also fought for every centimetre 
out there. That sums up the guys we have here on the team. When they know it is impossible, they go out of their way 
to prove you wrong. But then when things are fully possible, they seem to make it harder than it actually is," said 
Iceland head coach Magnus Blarand as in their next game after toppling Romania, they came down to earth again with 
a bang, losing against Belgium 9-3. In the end Iceland had to settle for fifth place with six points but with the added 
youngsters to the roster passing the baptism of fire at this level bodes well for the future. 
 
Spain, who last year finished second in this division on home ice, got off to a bad start in Galati. Beginning with three 
straight defeats they were unable to reverse the trend. They got their sole points on board following an overtime win 
against Serbia and will drop down to the 2018 IIHF Ice Hockey World Championship Division II Group B. 
 
"Our goal was to stay in the division, but we knew it was going to be a tough task and we needed to play at our best. 
During our game against Iceland, we outplayed them but just couldn't score and that cost us. Now we got to regroup, 
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and try to win the Division IIB next year," said Spain's head coach Mauricio Mansi. 
Click here for scores and statistics. 
 

HENRIK MANNINEN 
http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/… 
 
 
 

Agenția Națională Anti-Doping prezentă la Galați 
 

 
 
De Ziua Mondială a Sportului Curat Agenția 
Națională Antidoping a organizat la Galați, la 
Campionatul Mondial de Hochei, un eveniment 
prin care s-a transmis mesajul de practicare a 
sportului de performanță fără dopaj. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dl Marius Alexandru Dunca, Ministru al MTS 

 

Echipa României a fost încurajată din tribune, în prima zi a Campionatului Mondial 
de la Galați, de către dl Marius Alexandru Dunca, Ministrul Tineretului și Sportului. 
 
De altfel, FRHG a găsit susținere în persoana dlui Ministru în toate demersurile 
prinse în Programul Național de dezvoltare pentru perioada 2014-2020, program 
lansat de către FRHG. 

 

Totodată, dl Ministru ne-a făcut onoarea de a aprecia, printr-o postare pe pagina de 
facebook,  rezultatele realizate de loturile naționale ale României la categoriile de 
vârstă: seniori, U18 și U20: 
 

http://www.bauerhochei.ro/
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Sunt demne de apreciat și promovat rezultatele, din ultima perioadă, ale României la hochei pe gheață. Îi felicit pe 

Mihai Covaliu, președintele FRGH, pe Alexandru Hălăucă, secretarul general, întreaga echipă tehnică, dar, mai ales, 

sportivii, echipelor naționale pentru performanțele deosebite: 
- Câștigarea Grupei valorice IIA a Campionatului Mondial de Hochei pe Gheață, seniori și accederea în grupa valorică 
superioară - Divizia I, Grupa B 

- Câștigarea Grupei valorice IIA a Campionatului Mondial de Hochei pe Gheață U18 și accederea în grupa valorică 
superioară - Divizia I, Grupa B 

- medalia de bronz la Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață U20, Divizia II, Grupa A. 

Suntem mândri de voi! Vă mulțumim! 
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Campionatul Mondial Juniori U18 
 

 

2017 IIHF ICE HOCKEY U18 WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Group A 

Echipa națională de Juniori a României U18 a participat în perioada 2 – 8.04.2017 la 
Campionatul Mondial Divizia a II-a, Grupa A, Gangneung, Korea, alături de echipele 

naționale ale Croației, Estoniei, Marii Britanii, Korea, și Lituania. 
 
Componența lotului național al României a fost: 
Portari: ADORJAN Ors (CSS Miercurea Ciuc), SZOPOS Magor, (Gyori ETO HC) 
 
Fundași: BOLDIZSAR Cristian Alexandru (CSS Miercurea Ciuc), CRETU Vlad Stefan 
(CSA Steaua Bucuresti), DIACONU Denis Petre (CSM Dunarea Galati), FERENCZ Szilard 
Jozsef (Vasas SC), GAJDO Tamas (ASC Corona Brasov), MARK Robert (CSS Miercurea 
Ciuc), SZABO Zsolt Akos (CSS Miercurea Ciuc), TAMIRJAN Eduard (CSS Miercurea Ciuc), 
VIZOLI Csaba (CSS Gheorgheni) 

 
Atacanți: VASILE Andrei (ASC Corona Brasov), FILIP Andrei (CSA Steaua București), MAZILU Horia Stefan 
(Okanagan HC Europe), GHEORGHE Remus (CSM Dunarea Galati), LAZAR Kain (CSS Gheorgheni), CASANEANU 
Eduard (CSS Miercurea Ciuc), DOSA Csaba (CSS Miercurea Ciuc), GECSE Oliver (CSS Miercurea Ciuc), ILYES 
Tamas (CSS Miercurea Ciuc), RESZEGH Zsolt Andras (CSS Miercurea Ciuc), VIZI Adam (CSS Miercurea Ciuc) 
 
Antrenori: CHIRITA Cornel, GAL Sandor, KOVACS Laszlo 

Rezultate și Statistică pe site-ul IIHF : http://www.iihf.com/competition/628/ 
 

 
Campionatul Mondial Juniori U18 – România vs Croația 
 

 

Campionatul Mondial Juniori U18 

România vs Croația 7 – 1 (2-0, 3-1, 2-0) 
 

Victorie în meciul de debut pentru Echipa Națională 

de Juniori U18 a României cu naţionala Croației pe 
patinoarul Gangneung Hockey Center, din Korea. 
 

România vs Croația, un meci dominat de tricolorii  

noştri care s-a încheiat cu scorul de 7 – 1 (2-0, 3-1, 2-0), meci în care elevii trioului CHIRIȚĂ Cornel, GAL Sandor și 
KOVACS Laszlo au jucat foarte bine. 
 

Pentru naţionala României au marcat: 
min. 08:58 - FILIP Andrei (VASILE Andrei) 
min. 13:23 - TAMIRJAN Eduard (ILYES Tamas, GECSE Oliver) 
min. 26:15 - CASANEANU Eduard (RESZEGH Zsolt) 
min. 28:16 - VASILE Andrei (MAZILU Horia, FERENCZ Jozsef) 
min. 30:29 - VASILE Andrei (MAZILU Horia) 
min. 47:46 - MAZILU Horia (VIZOLI Csaba, VASILE Andrei) 
min. 59:06 - CASANEANU Eduard (SZABO Zsolt, RESZEGH Zsolt) 
 

Cel mai bun jucător al meciului: FILIP Andrei 
Statistică pe site-ul IIHF aici. http://www.iihf.com/competition/628/  
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Campionatul Mondial Juniori U18 – România vs Lituania 
 

 

Campionatul Mondial Juniori U18 
Lituania 3 – 4 (2-2, 0-0, 1-1, 0-1) RS 
 

Echipa Națională de Juniori U18 a României a 
pierdut jocul cu naţionala Lituaniei pe patinoarul 
Gangneung Hockey Center, din Korea în repriza 
suplimentară. 

 
România vs Lituania un meci spectaculos care s-a încheiat cu scorul de 3 – 4 (2-2, 0-0, 1-1, 0-1), în favoarea 

naționalei din Lituania, juniorii noștri ducând meciul în prelungiri prin golul lui Filip Andrei (58:17). 
Adorjan Ors a aparat un Șut de Penalitate în min:60:43, dar Lituania înscrie golul de aur în repriza suplimentară cu 18 
secunde înainte de finalul meciului. 
 

Pentru naţionala României au marcat: 

min. 14:10 - VASILE Andrei, Șut de Penalitate 
min. 19:36 - VASILE Andrei (CASANEANU Eduard) 
min. 58:17 – FILIP Andrei 
 

Cel mai bun jucător al meciului: VASILE Andrei 
Statistică pe site-ul IIHF aici. http://www.iihf.com/competition/628/  
 
 

Campionatul Mondial Juniori U18 – România vs Estonia 
 

 

Campionatul Mondial Juniori U18  
România vs Estonia 4 – 0 (0-0, 3-0, 1-0) 
 

Victorie pentru Echipa Națională de Juniori U18 a 
României în jocul cu naţionala Estoniei pe patinoarul 
Gangneung Hockey Center, din Korea. 

Meciul România vs Estonia dominat de naționala noastră care s-a încheiat cu scorul de 4 – 0 (0-0, 3-0, 1-0), în 

favoarea elevilor trioului CHIRIȚĂ Cornel, GAL Sandor și KOVACS Laszlo. 
 

Pentru naţionala României au marcat: 
min. 22:03 - ILYES Tamas (VIZI Adam, TAMIRJAN Eduard) 
min. 24:58 - VIZI Adam (GECSE Oliver) 
min. 32:16 – RESZEGH Zsolt Andras (SZABO Zsolt Akos, LAZAR Kain) 
min. 53:31 - ILYES Tamas (GECSE Oliver), superioritate numerică 
 

Cel mai bun jucător al meciului: ADORJAN Ors 
Statistică pe site-ul IIHF aici. http://www.iihf.com/competition/628/  
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Campionatul Mondial Juniori U18 – Marea Britanie vs România 
 

 

Campionatul Mondial Juniori U18 Marea Britanie 
vs România 2 – 4 (0-3, 1-0, 1-1) 
 

Victorie pentru Echipa Națională de Juniori U18 a 
României în jocul cu naţionala Marii Britanii pe 
patinoarul Gangneung Hockey Center, din Korea. 
 
Marea Britanie vs România un joc bun practicat de  

 
naționala noastră care s-a încheiat cu scorul de 2 – 4 (0-3, 1-0, 1-1), în favoarea elevilor trioului CHIRIȚĂ Cornel, GAL 

Sandor și KOVACS Laszlo. VASILE Andrei eroul meciului cu cele 4 goluri marcate. 
 

Pentru naţionala României au marcat: 
min. 11:02 - VASILE Andrei (SZABO Zsolt, RESZEGH Zsolt), dublă superioritate numerică 
min. 12:51 - VASILE Andrei (CASANEANU Eduard, SZABO Zsolt), superioritate numerică 
min. 14:46 - VASILE Andrei (FERENCZ Jozsef, FILIP Andrei) 
min. 56:14 - VASILE Andrei (FILIP Andrei) 
 

Cel mai bun jucător al meciului: CASANEANU Eduard 
Statistică pe site-ul IIHF aici. http://www.iihf.com/competition/628/  
 
 

Campionatul Mondial Juniori U18 – România U18 a promovat în grupa I B  
 

 

România U18 a promovat în grupa IB a Campionatului Mondial 
 

Echipa națională U18 a României a câștigat Campionatul Mondial, grupa 
valorică IIA, care a avut loc la Gangneung, în Coreea de Sud. 
 
Tinerii tricolori, antrenați de către Cornel Chiriță, Gal Sandor și Kovacs 
Laszlo, au terminat grupa în stil de mare echipă, impunându-se cu scorul de 

2-1 (1-1, 1-0, 0-0) în fața echipei gazdă, selecționata similară a Coreei de 
Sud. 
 

Asiaticii au deschis scorul în primele 5 minute, însă apoi atacanții primei 
noastre linii au cooperat perfect pentru cele două goluri ale noastre.  

Egalarea a venit de la Reszegh Zsolt, după o combinație cu Eduard Căsăneanu și Dosa Csaba. Apoi, în perioada de 
mijloc, aceeași tripletă a produs golul al doilea, marcator fiind Căsăneanu, cu ceilalți doi asistenți. 
 

România a câștigat medalia de aur la această competiție, totalizând 13 puncte. Formația tricoloră a promovat în grupa 

valorică IB. În statistici, cel mai bun marcator al turneului a fost Andrei Vasile, cu 10 puncte (8 goluri și 2 pase 
decisive), același jucător adunând și cele mai multe goluri. Szabo Zsolt a fost liderul eficienței ofensive la fundași, cu 4 

puncte obținute, toate din pase decisive.  
 

Portarul Adorjan Ors a avut cel mai bun procentaj, cu peste 95% parade reușite, el având în palmares și un shout-out, 
contra Estoniei. 
 

 
 
 

http://www.bauerhochei.ro/
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Galerie Foto, România Juniori U18, Gangneung, Korea 2017 
 

   
 
Lotul național de U18 a beneficiat de două etape de pregătire pentru Campionatul Mondial din Korea: 12 – 18 
decembrie 2016, la Galați, respectiv, 19 – 26 martie 2017, în orașul Trebisov din Slovacia. În urma celor două etape 
de pregătire, echipa tehnică a construit lotul reprezentativ. 

 
 
Mai jos, se regăsește articolul IIHF privind rezultatul echipei României de U18: 

 
IIHF - Romania Earn gold in finale vs. Korea 
 

Romania U18s win. Earn gold in finale vs. Korea, 09.04.2017 
GANGNEUNG – In a winner-take-all game on the final day of competition at the 2017 IIHF ICE Hockey U18 World 
Championship, Romania edged Korea 2-1 to win gold and promotion to Division I for the first time since 2003. 
 
“I’m very proud of what we accomplished here, said captain Eduard Casaneanu. “These guys played with heart and 
we earned this victory.” 
 

http://www.bauerhochei.ro/
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Casaneanu, who won the 2016 Youth Olympic Winter Games Men’s Skills Challenge competition, had a goal and an  
assist in the game. Goaltender Adorjan Ors allowed one goal on 33 shots and played over 45 shutout minutes to help 
lead the Romanians in the tournament-clinching win. The Koreans, sitting in second place going into the game but 
three points behind Romania, had to get a win in regulation to be able to claim gold on home ice. 
 
Down 2-1 going into the third period, Korea needed a jump offensively to have any chance of moving back up to 
Division I after being relegated last year. But goaltender Adorjan Ors, who earned the tournament Directorate Top 
Goaltender award, held them off making a number of big saves throughout the period to hold off the Koreans and seal 
the gold medal for Romania. The victory capped off a 4-0-1-0 record for Romania, which came into the tournament 
having languished in the second division for over a decade. The promotion marks only the second time in history that 
Romania has made it to Division I.  
 
“We came into this tournament with zero expectations,” said Casaneanu. “We gained confidence after the first game 
and it just kept building to the point where we believe that we would win.” 
 
Korea meanwhile, needing a regulation win to earn gold, instead gained zero points and was leapfrogged by Estonia 
and Lithuania for silver and bronze respectively. Great Britain finished in fifth place, while Croatia will be relegated to 
Group B. Things started out positively for Korea at the outset of the game. The team pressured the Romanian zone 
early and often, forcing Ors to make some big stops. But the Koreans kept buzzing around the Romanian net, and 
thirty seconds later forward Gangeung Park jumped on an open rebound in front of the net for the opening goal. 
Romania answered back ten minutes later, when captain Eduard Casaneanu outmuscled Korean defenceman 
Sunghyeok Lee on a forecheck against the boards, getting control of the puck and dishing it out to teammate Zsolt 
Reszegh coming down the slot for the one-timer goal. 
 

http://www.bauerhochei.ro/
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In the second period Romania went ahead 2-1 with a goal from Casaneanu. The 2016 Youth Olympic Winter Games 
Men’s Skills Challenge champion gained control of the puck in front and slotted it home into the corner of the net past 
the pad of goalie Jungmin Lee. 
 
Ors shut the door the rest of the way, and the Romanians mobbed their goalie after the game in celebration on the ice 
of the Guangneung Hockey Centre, which will host the 2018 Olympic Winter Games Men’s Ice Hockey tournament. 
 
ADAM STEISS 
http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/… 
 

 
 

Guvernul României a aprobat 
 

 

Guvernul României a aprobat, în şedinţele din data de 30 martie şi 20 aprilie 2017, 

acordarea cetăţeniei române pentru şapte sportivi: Nyerges Lajos, Yemelianenko 

Yevhen, Polc Patrik, Butochnov Anton, Zabludovskyi Denys, Borysenko Pavlo, 

respectiv Kyrychenko Vitalii. 

Deşi toate demersurile prevăzute de către legislaţia din România au fost îndeplinite 

încă din vara lui 2016, federaţia noastră a găsit sprijin abia la actualul Ministru al 

Tineretului şi Sportului, respectiv, la actualul Guvern.  

Mulţumim încă o dată dlui Ministru Dunca. 

 

Omologarea rezultatelor competiționale ale sezonului 2016 – 2017. Biroul Federal, în ședința sa din 04.05.2017, a 
omologat: 

Clasament final Seniori 2016 - 2017 

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

 
Clasament final Tineret – U20 / 2016 - 2017 
 
1. CSS Miercurea Ciuc  
2. CSA Steaua Bucureşti 
3. ASC Corona 2010 Braşov 

 
Clasament final Juniori I – U18 / 2016 - 2017 
 
1. CSS Miercurea Ciuc 
2. CSS Gheorgheni 
3. ASC Corona 2010 Braşov 

http://www.bauerhochei.ro/
http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=11546&cHash=85312071c0dbe3e1263a1b19463da926
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4. CSM Dunărea Galaţi 

 
Clasament final Juniori II – U16 / 2016 - 2017 
 
1. CSS Miercurea Ciuc  
2. CSM Dunarea Galaţi 
3. ASC Corona 2010 Braşov 
4. CSS Gheorgheni 
5. ACS Steaua Rangers – Husky 
6. CSM Suceava 
 
Clasament final Senioare 2016 - 2017 
 
1. Sport Club Miercurea Ciuc 
2. CSS Triumf Bucureşti  
 
Cupa României Seniori / 2016 - 2017 
 
1. CSM Dunărea Galaţi este câştigătoarea Cupei României 2017 
2. Sport Club Miercurea Ciuc  
3. ASC Corona 2010 Braşov 
 
Detalii pe site-ul FRHG: www.rohockey.ro 
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