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Buletin informativ nr. 8  

 
 

VIERUMAKI - Tabăra de înaltă performanţă 
 

 

IIHF a organizat în perioada 09-16 iulie 2016 la Sport Institute of Finland, Vierumaki o tabără 
pentru hocheiul feminin unde au patricipat sportive, antrenori şi tehnicieni din top-15 ţări 
dezvoltate, aspirante la calificarea la Jocurile Olimpice de Iarnă din Korea, care a inclus de 
asemenea, programe suplimentare de dezvoltare deschise tuturor membrilor afiliaţi. 
 
Din staff-ul IIHF a fost prezentă Zsuzsanna Kolbenheyer (IIHF Council member and chairwoman 
of the IIHF Women’s Committee), Aku Nieminen (IIHF Sport Manager), Dr. Frauke Kubischta 
(Sport Institute of Finland Vierumäki) iar printre invitaţii de seamă au fost Paul Carson (Canada), 
Kevin Figsby (Canada), Steve Norris (Canada), Kevin McLaughlin (SUA), Johan Bollue 
(Belgia). 

Federaţia Română de Hochei pe Gheaţă a participat la această tabără cu doi reprezentanţi ai hocheiului feminin, 
antrenorii celor două loturi naţionale, Pogăcean George (CSS Triumf Bucureşti) şi Munteanu Cristinel (CSM 
Dunărea Galaţi). 
 

Galerie foto. 
Video 2016 IIHF WOMEN'S HIGH-PERFORMANCE CAMP. 
 

Galerie Foto, Vierumaki 

    

    

http://www.bauerhochei.ro/
https://www.facebook.com/iihfhockey/photos/?tab=album&album_id=10154241808050900
https://www.youtube.com/watch?v=OneEcJtUqCY%20
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LTP, Vierumaki 

    
 
 

Cantonamente pentru Loturile Naționale - U20, U18, U16 și Portari 

 

FRHG a organizat și în această vară Summer Camp pentru loturile 

naționale de tineret, juniori și portari. 
Patinoarul Olimpic din Brașov a fost gazda cantonamentelor celor 

patru loturi naționale U20, U18, U16 și Portari în perioada 16-30 
august 2016. Concomitent s-au desfășurat și Cursurile de 

Perfecționare Antrenori la toate categoriile de vârstă. 

Și de această dată cele patru loturi și antrenorii convocați au avut 
suportul USA Hockey prin Matt Cunningham, Manager of USA 

Hockey Coach Education Programs și Jason Powers, care este 
unul din antrenorii care pregătesc lotul de portari al Statelor Unite.  

Pentru a face față hocheiului modern echipele naționale au nevoie de patru linii care să patineze 60 de minute. Cum 

lucrează cele patru linii, cum se va selecționa cel mai bun portar, cum se aleg perechile de fundași și cum se vor 
înscrie cât mai multe goluri sunt întrebări la care s-au găsit răspunsuri în cadrul acestui summer camp. 

 
 
Galerie Foto, U20 

  
 
 
 
 

http://www.bauerhochei.ro/
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Galerie Foto, U18 şi U16 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

http://www.bauerhochei.ro/
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Galerie Foto, Portari 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

http://www.bauerhochei.ro/
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Şcoala de antrenori prezentă la Braşov 

 
 
 
Start în Campionatul Național de hochei pe gheaţă 2016-2017 

 

 

Sezonul 2016 – 2017 reunește la start cele 6 echipe de seniori înscrise 

în Campionatul Național: CSM Dunărea Galaţi, CSA Steaua 

Bucureşti, CS Progym Gheorgheni, ASC Corona Braşov, Sport 

Club Miercurea Ciuc și Sportul Studenţesc Bucureşti.  

 
Cele 6 echipe înscrise vor juca Sezonul regulat în sistem divizie fiecare 

cu fiecare,  conform calendarului competițional postat pe site-ul FRHG, 

http://www.rohockey.ro/RO/CampSen1617.aspx  

După disputarea meciurilor din cadrul Sezonului regulat, conform clasamentului se vor califica în semifinale primele 

patru echipe. Echipele clasate pe locurile cinci și șase vor juca, pentru stabilirea clasamentului final. Echipele calificate 

în semifinale vor juca în sistem play-off „cel mai bun din cinci meciuri” după formula Semifinala 1 (1 cu 4) Semifinala 2 
(2 cu 3). Echipele calificate în Finala mare joacă în sistem play-off „cel mai bun din şapte meciuri”, iar echipele învinse 

în Finala mică în sistem play-off „cel mai bun din cinci meciuri”. Echipele clasate pe locurile cinci și șase, vor juca în 

sistem play-off „cel mai bun din cinci meciuri”. 

  
IIHF a schimbat modul în care se joacă repriza suplimentară 

 

 
IIHF la Congresul Anual de la Moscova a modificat regulamentul de joc privind repriza suplimentară.  
 
FRHG, prin Biroul Federal şi ulterior Adunarea Generală au adoptat noile modificări de regulament. 

 
FRHG, Info modificări regulament 

 

Modificări de regulament privind repriza suplimentară şi numărul de sportivi/jucători 
străini.  

2. Modul operaţional al reprizei suplimentare 

Art.5.2.1. Procedura reprizei suplimentare folosită în Campionatul Naţional. Dacă în 
Campionatul Naţional de Seniori din sezonul regulat, jocul este egal la sfârşitul timpului 
regulamentar de joc, o repriză suplimentară de 5 (cinci) de minute va trebui să se joace 
imediat după o pauză de 3 (trei) minute. Echipele vor apăra aceleaşi porţi ca şi în repriza a 

treia și vor juca 3 contra 3. Meciul se va termina după expirarea celor 5 (cinci) minute sau 

atunci când un gol este înscris, iar echipa care a înscris va fi declarată învingătoare, regula 
“golului de aur”. 

http://www.bauerhochei.ro/
http://www.rohockey.ro/RO/CampSen1617.aspx
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Dacă nu se înscrie niciun gol în repriza suplimentară, atunci va fi aplicată procedura de executare a “şuturilor de 
penalitate pentru departajare”pentru desemnarea învingătorului meciului, se vor executa câte 3 șuturi de 

penalitate. 

Art.5.2.2. Dacă într-un meci din semifinale play off jocul este egal la sfârşitul timpului regulamentar de joc, atunci o 
repriză suplimentară de 10 (zece) minute va trebui să se joace imediat după o pauză de 3 (trei) minute. Echipele vor 

apăra aceleaşi porţi ca şi în repriza a treia și vor juca 4 contra 4. Meciul se va termina după expirarea celor 10 (zece)  

minute sau atunci când un gol este înscris, echipa care a înscris va fi declarată învingătoare, regula “golului de aur”. 
Dacă nu se înscrie niciun gol în repriza suplimentară atunci va fi aplicată procedura de executare a “şuturilor de 

penalitate pentru departajare” pentru desemnarea învingătorului meciului, se vor executa câte 5 șuturi de 

penalitate.  

Art.5.2.3. Dacă într-un meci din finala play off jocul este egal la sfârşitul timpului regulamentar de joc, atunci o repriză 
suplimentară de 20 (douăzeci) de minute va trebui să se joace imediat după o pauză de 15 (cinsprezece) minute. 
Astfel, dacă, ca urmare a completării meciului printr-o repriză suplimentară de 20 (douăzeci) de minute în oricare meci 
din Campionatul Naţional, scorul acelui meci este egal, în repriza suplimentară echipele vor juca 5 contra 5, iar 
echipa care va înscrie prima va fi declarată învingătoare, regula “golului de aur”. Pedepsele dictate în timpul ultimelor 
2 minute de joc (timp regulamentar de joc 60 minute) se execută/curge în continuare în repriza suplimentară. 

Dacă nu se înscrie niciun gol în repriza suplimentară atunci va fi aplicată procedura de executare a “şuturilor de 

penalitate pentru departajare” pentru desemnarea învingătorului meciului, se vor executa câte 5 șuturi de 

penalitate. 

Notă: Modificările privind repriza suplimentară se vor face la toate nivelurile, Seniori, Senioare, Tineret U20, 

Juniori I U18, Juniori II U16 și Cupa României. 

Art.5.3.3. În Raportul Oficial al Meciului pot fi trecuţi maxim 6 (șase) sportivi/jucători străini. 

 

IIHF la Congresul Semi-Anual de la Paris 

 

FRHG la Congresul Semi-Anual de la Paris a semnat contractul cu 

Federaţia Internaţională de Hochei pe Gheaţă privind găzduirea 

Campionatului Mondial de seniori Divizia a II-a, Grupa A din aprilie 

2017 la Galaţi. 

Galaţiul a câştigat duelul cu Reykjavik, capitala Islandei, şi Belgrad, 

capitala Serbiei, în primăvară, la Congresul Anual de la Moscova. 
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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
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