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Buletin informativ nr. 3 
 
Tabăra de la Vierumaky, Finlanda 
Tabăra de pregătire a FRHG de la Izvorani 
Sezonul competițional 2017-2018: Regulamente, Program Seniori 

 

 

 
 
 

Vierumaki, Finlanda_Global Hockey Development Camp 

 Localitatea finlandeză Vierumaki a găzduit, în perioada 8-15 iulie, tabăra de pregătire care, 

datorită extinsei colaborări dintre IIHF și federațiile naționale membre IIHF, este la a 15-a 

ediție Anul acesta, IIHF cu sprijinul Federaţiei Finlandeze de Hochei pe Gheaţă au adus 

alături 354 de participanți din 54 de țări. 

Tabăra a pus accentul pe proiectele de dezvoltare menite să asigure suport pentru Federațiile 

Naționale în dezvoltarea activității lor hocheistice. 

Federației Române de Hochei pe Gheață i-au fost atribuite patru locuri dintre care: două 

locuri aferente celor două programe - Team Manager Development și Equipment Manager 

Development – și două locuri pentru doi jucători de hochei (masculin, născuți 2002). 

 

 

Izvorani_Tabăra de pregătire de vară 

Pentru al treilea an consecutiv, Federația Română de Hochei pe Gheață a 

organizat tabăra de pregătire de vară. Tabăra a asigurat pregătirea 

centralizată a loturilor de tineret U20, juniori U18 și, pentru prima oară, juniori 

U16. Loturile noastre au beneficiat de facilitățile asigurate de Complexul 

Olimpic de la Izvorani, iar pregătirea specifică s-a desfășurat pe patinoarul 

Telekom de la Otopeni.  

Fiecare lot național a avut câte 8 zile de antrenamente zilnice pe gheață și pe 

uscat. 

 

Programul pe loturi naționale a fost: 

7 – 15 august: lotul național tineret U20 

15 – 23 august: lotul național juniori I U18 

23 – 31 august: lotul național juniori II U16 

Sportivii și antrenorii noștri au beneficiat de expertiza a 4 

antrenori renumiți din SUA: Bob Mancini, Erik Hudson, Matt 

Cunningham și Brad Parker. 
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Sezonul competițional 2017 – 2018  
 

În Adunarea Generală din 27 iulie 2017 au fost 

aprobate Regulamentele sezonului 

competitional 2017-2018. 

Acestea se regăsesc pe site-ul 

FRHG/CAMPIONATE NATIONALE 

(http://www.rohockey.ro/regulamente-2017-

2018/), respectiv CUPA ROMANIEI 

(http://www.rohockey.ro/regulament-cupa-

romaniei-editia-2017-2018/). 

Regulamentul de Transferuri a fost modificat 

cu prevederile aprobate la Congresul Anual al 

IIHF, de la Koln, Germania, din luna mai 2017. 

Modificările au fost generate de decizia IIHF de a 

implementa un sistem de transferuri online. 

Scopul acestui program este de a menține ordinea pe plan internațional în materie de transfer de jucători și de a 

proteja atât interesele cluburilor și echipelor, precum și ale jucătorilor de hochei. Sistemul de transfer online al 

Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF) este un serviciu ce a fost furnizat asociațiilor naționale membre.  

A fost stabilit programul competițional pentru Campionatul Național de Seniori, sezonul 2017 – 2018. Acesta se 

regăsește pe site-ul FRHG (http://www.rohockey.ro/category/campionate-nationale/seniori/2017-2018-seniori/).  

La stabilirea programului competițional s-a urmărit armonizarea meciurilor naționale cu cele din Erste Liga, unde vor 

participa două din cele șase echipe românești de seniori: ASC Corona Brașov și SC Miercurea Ciuc. 
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