
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                               FEDERAŢIA ROMÂNĂ 
                                                                                                                                                                                                                             DE HOCHEI PE GHEAŢĂ 
    

Volumul 1 / No. 6             Publicat de Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă             Decembrie  2015 
 

                                                                           1 

 

 

                                                                                                                                                      

 

Buletin informativ  nr. 6  

 
 
MTS - PROGRAMUL PIERRE DE COUBERTIN 

Proiectul  FRHG “ÎNVAŢĂ  SĂ  JOCI  HOCHEI” 

 

Proiectul  Federaţiei Române de Hochei pe Gheaţă “ÎNVAŢĂ  SĂ  JOCI  

HOCHEI” aprobat şi finanţat de Ministerului Tineretului şi Sportului. 

Beneficiarii proiectului sunt copiii nelegitimaţi ! 

Beneficiarii proiectului sunt copiii nelegitimaţi conform regulamentelor 

stabilite de fiecare federaţie sportivă naţională, în vederea legitimării 

acestora în sistemul naţional pe ramură de sport. 

Localităţi în care s-a desfăşurat programul “ÎNVAŢĂ  SĂ  JOCI  

HOCHEI”:  

Bucureşti, Braşov, Galaţi, Miercurea Ciuc, Gheorgheni, Cârţa, Târgu 
Secuiesc, Ploieşti.  
Parteneri - Clubul Sportiv Şcolar Triumf Bucureşti, CSA Steaua 
Bucureşti, Sport Club Miercurea Ciuc, Clubul Sportiv Municipal 
Dunărea Galaţi, Clubul Sportiv Şcolar Miercurea Ciuc, Clubul Sportiv 
Şcolar Gheorgheni, Clubul Sportiv Hockey Club Felcsik, Clubul Sportiv 
Olimpia Ploieşti, ASC 2010 Corona Braşov, CS Husky Bucureşti, Clubul 
Sportiv Viitorul Hocheist.  

 
Scopul 
Valorificarea aptitudinilor individuale într-un sistem organizat de selecţie, pregătire şi competiţie a copiilor care să 
asigure formarea de performeri, precum şi îmbunătăţirea  stării de sănătate publică prin crearea unui cadru social şi 
organizatoric favorizant.  
 
Acţiuni de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii pentru copii, în vederea legitimării acestora în sistemul 
naţional în vederea obţinerii  de  performeri şi formarea de echipe de hochei competitive. Multi copii renunţă la 
hochei, deoarece ei au un nivel de pregătire prin care nu pot concura din cauza deficienţelor şi lipsei de abilităţi 
(îndemânare) specifice hocheiului pe gheaţă. Pentru vârste fragede copiii nu au nevoie de multe meciuri oficiale, 
preponderente sunt dezvoltarea abilităţilor, ceea ce într-un meci oficial nu se poate face.  
  
Principalul scop al proiectului “Învaţă să joci hochei” este acela de a legitima un număr cât mai mare de copii cu 
aptitudini reale pentru jocul de hochei, atât la băieţi cât şi la fete, pentru a se crea astfel echipe competitive şi 
bineînţeles dezvoltarea şi valorificarea aptitudinilor individuale ale copiilor într-un sistem organizat de selecţie, 
pregătire şi competiţii, care să asigure formarea de performeri, precum şi îmbunătăţirea stării de sănătate a tinerei 
generaţii.  

 

http://www.bauerhochei.ro/
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Obiective 
Schimbarea modului de legitimare a copiilor şi realizarea de echipe competitive, printr-un mecanism modern de 
selectie, pregătire şi competiţii pentru copii, renunţându-se la vechiul sistem prin care copiii mai întâi erau legitimați iar 
apoi se trecea la dezvoltarea abilităţilor fundamentale specifice jocului de hochei pe gheaţă.  
  
Dezvoltarea unui standard naţional de abilităţi specifice hocheiului modern precum şi un mod de testare, bazat pe 
filozofia fundamentală de dezvoltare a abilităţilor specifice, precum şi stabilirea unui sistem pentru evaluare. Simpla 
evaluare prin victorii sau eşecuri în competiţii nu mai corespunde nevoilor actuale. Antrenorii trebuie încurajaţi să 
dezvolte competenţele fundamentale necesare pentru jocul de hochei, abilităţi de patinaj (viteză, mobilitate, echilibru, 
agilitate), îndemânarea (controlul pucului), pasarea pucului (precizie), şutul la poartă (cele 5 locuri unde trebuie şutat 
pucul, precizia, puterea şutului), precum şi abilitatea de a juca ofensiv şi defensiv.  
  
Obiective generale             
- promovarea sportului drept element esenţial pentru o educaţie de calitate, prin practicarea tuturor formelor de 
activităţi fizice, printr-o participare organizată, având drept obiectiv ameliorarea condiţiei fizice şi psihice;  
- susţinerea activităţii sportive la nivelul copiilor; 
- demararea proceselor de selecţie, pregătire şi realizare de competiţii, pentru copiii  cu aptitudini remarcabile; 
  
Obiective  specifice   
- realizarea educaţiei integrale a copiilor prin contribuţia activităţilor sportive; 
- influenţarea dezvoltării fizice armonioase a copiilor; 
- creşterea  numărului de participanţi în competiţiile sportive; 
- realizarea unei baze de selecţie pentru performanţă; 
- dezvoltarea spiritului de competiţie; 
- dezvoltarea spiritului de fair-play; 
- pregătirea pentru viaţă, formarea obişnuinţei de  a lucra în echipă; 
  
Misiunea 
Prin acest proiect FRHG  promovează învăţarea hocheiului prin distracţie, contribuind astfel la dezvoltarea hocheiului 
pe gheaţă şi creşterea numărului de participanţi, educarea lor, dezvoltarea abilităţilor, precum şi promovarea unui alt 
concept cu privire la iniţierea copiilor, respectiv selecţia şi legitimarea ca urmare a aptitudinilor pentru jocul de hochei 
pe gheaţă. 
  
FRHG promovează un program de dezvoltare a tinerelor talente, viitorii performeri ai jocului de hochei. Iniţierea 
proiectului oferă oportunităţi pentru copii, iar FRHG va pune un mare accent pe educarea părinţilor, privind rolul lor în 
educarea copiilor cu aptitudini pentru hochei eliminând astfel presiunile din partea lor şi, nu în ultimul rând educarea 
antrenorilor, bazat pe valorile de bază ale hocheiului modern, sportivitate, respect, loialitate, lucru în echipă şi 
sănătate. 

 

 

Proiectul “Învaţă  să  joci  HOCHEI” 

FRHG a distribuit materialele promoţionale, broşuri, afişe, flyere, 
bannere pentru activităţile de promovare a proiectului “Învaţă  să  

joci  HOCHEI” în cele 8 orașe: Braşov, Miercurea Ciuc, Galaţi, 

Gheorgheni, Ploieşti, Târgu Secuiesc, Cârţa, Bucureşti. 

Proiectul “Învaţă  să  joci  HOCHEI” face parte din PROGRAMUL 
PIERRE DE COUBERTIN, finanţat de Ministerului Tineretului şi 
Sportului în parteneriat cu Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă.  

Beneficiarii proiectului au fost copiii nelegitimaţi din cele 8 orașe ! 

http://www.bauerhochei.ro/
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Johan Bollue, IIHF Coach Instructor 

 

 
“A fost o onoare pentru mine să particip la acest curs de perfecţionare pentru 
antrenori U12 care vor participa la programul “Învaţă să joci hochei” şi să lucrez 
cu staff-ul FRHG. Acest seminar pentru antrenori face parte din planul de 
dezvoltare elaborat de FRHG şi a avut ca scop pregătirea antrenorilor de la cluburi 
pentru derularea programului “Învaţă să joci hochei”.  
Au fost sesiuni pe gheaţă şi pe uscat, prezentări video iar alături de mine a fost şi 
Instructorul FRHG Pisarenko Yevgeni care a participat anul acesta la campul LTP 
de la Vierumäki, Finlanda. 
Antrenorii cluburilor participante urmează să implementeze la club programul 
“Învaţă să joci hochei” ei fiind ajutaţi de Instructorul FRHG, care va coordona şi 
supraveghea derularea programului împreună cu staff-ul FRHG”. 

Johan Bollue 
IIHF Development Committee Member 

 
Euro Ice Hockey Challenge Galaţi 2015 

 

Patinoarul Dunărea din Galaţi va găzdui turneul Euro Ice Hockey 
Challenge unde vor participa echipele naţionale ale Olandei, Ucrainei 

și cele două reprezentante ale României de seniori și tineret. 
 
Reprezentativa Olandei revine după 35 de ani pe patinoarul din Galaţi 
unde în martie 1979 alături de reprezentativa României s-a calificat la 
Olimpiada de Iarnă din 1980, Lake Placid, USA.  

Programul turneului a fost următorul: 
06.11.2015   

ora 17:00 România B vs Olanda 
ora 20:15 România vs Ucraina 
07.11.2015   

ora 17:00 România vs România B  
ora 20:15 Olanda vs Ucraina 
08.11.2015 

ora 17:00 România B vs Ucraina 
ora 20:15 România vs Olanda 
 

Pentru acest turneu au fost convocaţi: 
România A 

Portari: ADORIAN  Attila (Miskolci Jegesmedvék, HUN), URUC Gabriel (CSA Steaua București). 
 

Fundași: BORS Huba Ferenc, SALLO Alpar, (Sport Club Miercurea Ciuc), GOGA Attila, NAGY Istvan (CSM 

Dunarea Galaţi), ŢAPU Ciprian, GEORGESCU Mihail, PASCARU Leonard CSA Steaua București), KOZMA Zsolt 
(CS Progym Gheorgheni), BIRO Otto (ASC Corona Braşov). 
  
Atacanţi: GLIGA  Roberto (Caen, FRA), TRANCA Daniel, MOLNAR Zsolt, IMECS Attila, ZSOK Levente, VIRAG 
Csanad, BIRO Matyas, BIRO Gergo (ASC Corona Braşov),  LORINCZ Levente, SZOCS Szabolcs, FLINTA 
Botond, PAL Zoltan (CSM Dunarea Galaţi), PAPP Szabolcs Tibor, MIHALY Ede, MOLNAR Zsombor (Sport Club 

Miercurea Ciuc), CONSTANTIN Mircea, BOCU Florian Alexandru, (CSA Steaua București). 
 
Antrenori: 
LINDQVIST Kjell Greger 
ALEXE Nelu  
 

http://www.bauerhochei.ro/
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România B  
 
Portari: POPA Bogdan (CSM Dunărea Galaţi), ONODI Otto (Sport Club Miercurea Ciuc). 

Fundași: ȘTEFAN Gabriel, CREANGĂ Florin, BERDILĂ  Catalin,  LUȘNEAC Nicusor (CSA Steaua București), 
MATYZAS Zsolt (ASC Corona Brașov), SZENNYES Hunor (CSS  Miercurea Ciuc).  
 
Atacanţi: MUNTEANU Alexandru Cristian, HILDEBRAND Szabolcs, IRIMIA Adrian (CSM Dunărea Galaţi), 

FERENC Csibi Robert (CSS Gheorgheni), CSERGO Hunor (CS Progym Gheorgheni), MĂRCUȘ Marius (CSA 

Steaua București), GRIGORI Vlad, DUMITRU Dennis (ASC Corona Brașov), ROKALY Norbert, GEREB Istvan 
(Sport Club Miercurea Ciuc), JUGURICA Iani Dan (CS Sportul Studenţesc). 
 
Antrenori: 
ELEKES Levente 
JUSTINIAN George 
 
Conferinţa de presă de la Hotel Danube Stars*** din Galaţi 

 

Galaţi, 06.11.2015 - Conferinţă de Presă EIHC 
Hotel Danube Stars*** Galaţi, ora 11:30 a avut loc Conferinţa de 
presă prilejuită de organizarea Euro Ice Hockey Challenge Cup 
Galaţi. 
  
La evenimentul care a trezit un viu interes în rândul mass-media 
au fost prezenţi Primarul Municipiului Galaţi, dl. Marius Stan, 
Președintele FRHG Mihai Covaliu, Viceprimarul Municipiului 
Galaţi Radu Cosca, Directorul tehnic al FRHG, Nistor 
Constantin, antrenorul echipei naţionale a României, Kjell 
Greger Lindqvist, căpitanul echipei naţionale Attila Goga 

 
Euro Ice Hockey Challenge la TV Galaţi-Brăila pe Youtube şi Pointstreak 

 

Euro Ice Hockey Challenge Galaţi  
Cele 6 jocuri vor fi transmise de televiziunea regională TV Galaţi-Brăila.  
 Meciurile au fost  postate pe Youtube. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=Q8cELQ3KzcY&list=PL7meB0fMPvvf4xRcA4a2uwW
oLPDQQXa8s  
De asemenea, meciurile au putut fi urmărite live pe Pointstreak la următorul link: http://eihcsite-
stats.stats.pointstreak.com/scoreboard.html?leagueid=911&seasonid=15023  

 
Parteneri FRHG, Galaţi EIHC 

 
Primăria Galaţi 

     

       

http://www.bauerhochei.ro/
https://www.youtube.com/watch?v=Q8cELQ3KzcY&list=PL7meB0fMPvvf4xRcA4a2uwWoLPDQQXa8s
https://www.youtube.com/watch?v=Q8cELQ3KzcY&list=PL7meB0fMPvvf4xRcA4a2uwWoLPDQQXa8s
http://eihcsite-stats.stats.pointstreak.com/scoreboard.html?leagueid=911&seasonid=15023
http://eihcsite-stats.stats.pointstreak.com/scoreboard.html?leagueid=911&seasonid=15023
http://www.bauerhochei.ro/
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2016 IIHF ICE HOCKEY WOMEN'S WORLD CHAMPIONSHIP Div. II Gr. B Qual. 
07-10 decembrie 2015, Winter Sports Palace, Sofia, Bulgaria 

 

CAMPIONATUL MONDIAL de hochei pe gheaţă rezervat pentru senioare (feminin) s-a 

desfășurat între 07-10 decembrie 2015 în Bulgaria cu participarea reprezentativelor din 
Bulgaria, Hong Kong, Romania și Africa de Sud. 

Programul pe zile al meciurilor de la CM a fost următorul: 
 Luni 7 DEC 2015 
ora: 16:00 - RSA vs ROU 

ora: 19:30 - BUL vs HKG 
 Marţi 8 DEC 2015 
ora: 16:00 - HKG vs ROU 

ora: 19:30 - RSA vs BUL 
Joi 10 DEC 2015 

ora: 16:00 - HKG vs RSA 
ora: 19:30 - ROU vs BUL 

Legendă: BUL = Bulgaria, HKG = Hong Kong, ROU = Romania, RSA = Africa de Sud 
Meciurile şi statistică pe site-ul IIHF accesând linkul următor: 

http://www.iihf.com/competition/557/statistics.html  

Componenţa Lotului Naţional de Senioare: 
Potari:  
ANTAL Beata, KURKO Anett Andrea (Sport Club Miercurea Ciuc)  
 
Fundaşi:   
GAL Erika, BARTA Agota, SAJTOS Katalin (Sport Club Miercurea Ciuc), ILIESCU Andreea Elena (CSS Triumf 

București)  
 

Atacanţi:  
ZERKULA Erika, SANDOR Ibolya, BIRO Bernadette, POPESCU Magdolna, BALINT Hanga, MIKLOS Emoke, 
BALLO Laura, BALLO Noemi, CSISZER Agota (Sport Club Miercurea Ciuc), OPREA Alina, PATRANA Alexandra 

Diana, STANCIU Ioan, DUMITRU Andreea, AL-ZUBAIDI Meriem (CSS Triumf București, VOICU Ana (ASC Corona 
Brasov). 
 

Antrenori: 
POGACEAN George 
MUNTEANU Cristinel 
 

Romanian women back 

 

Hocheiul feminin revine la mondialele din Bulgaria şi pierde dramatic in repriza 
suplimentară cu Africa de Sud.  
România revine la un campionat sub egida IIHF pentru prima dată după 2011. La 
acel moment echipa feminină a României juca la Campionatul Mondial Divizia IV 
din Reykjavik, Islanda. Singura victorie pentru echipa României la acest 
eveniment a fost împotriva Africii de Sud.  
La revenirea pe scena mondială a echipei naţionale feminine de hochei pe gheaţă 
a României a avut acelaşi adversar, Africa se Sud care a câştigat într-o manieră 
dramatic cu 3-2 în repriza suplimentară printr-un gol marcat de Dalene Rhode, 
cea mai scundă jucătoare (147 cm). 

Foto: Alina Oprea, Romanian în lupta pentru puc cu Tarryn Keuler, Africa de Sud. 
Articol complet pe site-ul IIHF.  
Link: http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-
singleview/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10141&cHash=03ac6527df856c8f9dbb5f6be68b6f43   

 

http://www.bauerhochei.ro/
http://www.iihf.com/competition/557/statistics.html
http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10141&cHash=03ac6527df856c8f9dbb5f6be68b6f43
http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10141&cHash=03ac6527df856c8f9dbb5f6be68b6f43
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Calificare superbă a fetelor la CM din Bulgaria 

 

Hocheiul feminin românesc revine în arena internaţională cu o 
calificare. Echipa Naţională Feminină de hochei a României s-a 
calificat în Divizia II, Grupa B a Campionatului Mondial.  
În ultimul meci, reprezentativa României a învins Bulgaria cu 
scorul de 8 - 3 (3 - 1, 2 - 1, 3 - 1).  
Golurile înscrise de echipa României au fost marcate de VOICU 
Ana cu 5 reușite, BALLO Noiemi cu 2 reușite și POPESCU 
Magdolna.  
 
Clasament final:  
1. Romania  
2. Hong Kong  
3. South Africa  
4. Bulgaria  
 
VOICU Ana a fost desemnată de către antrenori cea mai bună 
jucătoare a echipei României.  
 
Mulţumim fetelor ! 

 

Revenire de succes după un start dur (Articol pe site-ul IIHF) 

 

Ana Voicu a terminat cu cinci goluri şi a câştigat 21 din cele 34 de 

angajamente. Ballo a marcat de două ori şi a avut 

trei asisturi. Astfel, după ce a pierdut primul joc înpotriva Africii de 

Sud într-un mod dramatic, Romania a urmat drumul spre 

partea superioară a clasamentului la revenirea acesteia la 

Campionatul Mondial. Ce anume a făcut posibil această revenire? 

"Am schimbat strategia pentru al doilea joc împotriva Hong Kong. 

Am acordat mai mult timp pe gheaţă jucătoarelor 

tinere, linii diferite şi am folosit trei linii ceea ce a făcut diferenţa", a 

declarat zâmbind antrenorul principal George Pogacean. 

"Cu Bulgaria am avut din nou modificări şi în timpul jocului unde au fost multe pedepse am adaptat din 

mers. În a treia repriză au fost momente tensionate pentru o lungă perioadă de timp.  

 

Fetele au fost foarte emoționate, ceea ce a dus la oportunităţi ratate, dar în cele din urmă totul a fost bine. După 

înfrângerea cu Africa de Sud, am arătat caracterul echipei şi astăzi, Hong Kong ne-a dat șansa de a câștiga 

calificarea. Noi, nu am ratat şansa. Ana Voicu a fost incontestabil cea mai bună jucătoare pentru noi. Ea are doar 16 

ani și patinează foarte bine. Are o bună orientare în teren și are abilităţi privind mânuirea crosei," a adăugat 

Pogacean George.  

Articol integral pe site-ul IIHF aici. 
 
 
 

  

  

http://www.bauerhochei.ro/
http://www.iihf.com/home-of-hockey/news/news-singleview/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=10153&cHash=476d97ffa408a80284cc59dc93159a9d
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 FRHG      LTP    FRHG                                            

 

 

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 

 

 

http://www.bauerhochei.ro/
https://www.facebook.com/romanianicehockey/
https://www.facebook.com/FRHG-Invata-sa-joci-Hochei-1624171791186256/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7meB0fMPvvdAHKl-1gXRVhLiwSO7hLKZ&jct=0FOFJyBP1e278QnoDR4oFSGQzACPTQ
mailto:office@rohockey.ro
http://www.rohockey.ro/

