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În acest număr se regăsesc informații din activitatea hocheistică 

perioada iulie – septembrie 2022 



 

FRHG 
o Realizări 

o Adunare Generală Ordinară de alegeri 

o Birou Federal 
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FRHG –  REALIZĂRI  

 

 A început construcția patinoarului Berceni Arena. Proiectul este o inițiativă a președintelui FRHG, 

Alexandru Hălăucă și o decizie a primarului sectorului 4, dl Daniel Bălăuță care, împreună cu Consiliul 

local al primăriei au crezut în proiectul FRHG: https://www.youtube.com/watch?v=yjQIhzldMS0 
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FRHG –  REALIZĂRI  
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 FRHG a organizat, împreună cu Colegiul Central al Arbitrilor (CCA), un curs de pregătire pentru arbitri. 

Cursul s-a desfășurat la Brașov, în perioada 10 – 11 Septembrie 2022. Au participat 25 de arbitri.  



FRHG –  REALIZĂRI  

 FRHG a solicitat în scris Ministerului Educației, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar, introducerea 

activității hocheistice din anul școlar 2022 – 2023, în Calendarul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar a 

următoarelor competiții: hochei pe gheață + hochei pe role (Inline) + street hochei. 

 

SCOPUL: asigurarea unei baze performante de selecție pentru viitoarele competiții internaționale. Astfel, se vor 

crea condiții pentru dezvoltarea: 

 abilităților necesare practicării la nivel de performanță a hocheiului pe gheață  

 pregătirii tehnico – tactice și modelarea personalității de învingător a jucătorilor de hochei  

 competitivității 

 spiritului de fair-play 

 

SEGMENTUL ȚINTĂ: 

 copii, băieți (B) și fete (F), la categoria de vârstă U8 – U14 

 din mediul urban și rural 

 sportivi legitimați și nelegitimați 
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FRHG – ACTIVITĂȚI 

 În data de 15.09.2022 a avut loc Adunarea Generală Ordinară de alegeri. Din partea Ministerului Sportului au participat: dna 

Laura IFTIMIE, Secretar General Adjunct și dl Cristian OTOBÎCU, Consilier Direcția Generală pentru Sport. Organizarea, 

derularea și deciziile AG au avut la bază prevederile Statutului FRHG și ale legislației aplicabile (Codul civil). 

 Noile organe FRHG de conducere alese: 

 Președinte: Hălăucă Alexandru  

 Vicepreședinți: 

  Păun Marius – Cristian 

  Băițan Vasilică 

 Membrii Biroului Federal:  

  Hodos Laszlo 

  Caval Marian  

  Poeană Adrian – Dănuț 

  Martin Ioan 

  Zahariea Petru – Adrian 

  Ioniță Ioan 

  Lică Iurgen – Ciprian  

 Cenzor: Dragomir Valentin – Mihai   

 Comisia de Apel: 

 Președinte: Kosztin Adam – Botond  

 Membrii Comisiei de Apel: 

  Nelu Alexe 

  Ungureanu Ștefan 

  Nagy Attila – Ferenc 

  Kernaszt Huba – Attila  
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FRHG – ACTIVITĂȚI 

 În data de 15.09.2022 a avut loc prima ședință a Biroului Federal nou ales. Deciziile BF: 

 1. Au primit aprobare temporară de a participa în Erste Liga, sezonul competițional 2022 – 2023, următoarele echipe 

 de hochei românești: Sport Club Miercurea Ciuc, CSM Corona Brașov și ACS Gyergyoi Hoki Klub – CS Gheorgheni 

 HC (ACSH Gheorgheni). Aprobarea a fost condiționată de cerința obligatorie ca cele trei echipe să respecte pe deplin 

 programul Campionatului Naţional de Hochei pe Gheață al României, Seniori, sezonul competițional 2022 – 2023. 

 2. Au primit aprobare temporară o serie de echipe de hochei românești de a participa în campionate/ligi organizate de 

 alte federații de hochei pe gheață la categoriile de vârstă: copii, juniori. Aprobarea a fost condiționată de asemenea de 

 cerința obligatorie ca echipele să respecte pe deplin programele Campionatelor Naţionale de Hochei pe Gheață ale 

 României, sezonul competițional 2022 – 2023, la categoriile de vârstă: juniori II_U16, juniori I_U18. 
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IIHF – CONGRES SEMI-ANUAL 
28 Septembrie – 1 Octombrie 2022, Turcia, Belek 
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IIHF – Congresul Semi-Anual (1) 

 Au fost aprobate o serie de modificări la Rule Book 2022 – 2023. FRHG le va traduce și se vor regăsi în Rule Bookul 

postat pe site-ul FRHG, în zona de Regulamente. 

 S-au reconfirmat organizatorii Campionatelor Mondiale sezonul 2022 – 2023. Reamintim că, FRHG are spre 

organizare Campionatul Mondial de Senioare, Div III, Gr A. Gazda va fi Patinoarul Olimpic din Brașov, în perioada 3 – 9 

aprilie 2023. Participă reprezentativele de senioare din: UKR, LTU, ROU, Hong Kong China (HKG), EST, BUL. 

 A fost aprobată lista cu arbitrii licențiați IIHF. FRHG a plătit licența pentru următorii arbitrii: 
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IIHF – Congresul Semi-Anual (2) 

 Congresul Semi-Anual a aprobat un contract de marketing pe 3 ani pentru Campionatul Mondial de hochei pe gheață 

feminin IIHF, Divizia I, Grupa A. Campionatul va fi găzduit de către China în 2023, 2024, 2025 dacă, China joacă în grupă. 

Arena propusă de China pentru 2023 face parte din Centrul Universitar Shenzhen. Sala are 18.000 de locuri. Centrul a  

găzduit Universiada de vară din 2011. 

 

 S-au ales prin vot organizatorii pentru campionatele mondiale care nu fuseseră repartizate la Congresul din mai, 2022 

(Tampere, Finlanda) deoarece mai multe turnee din sezonul 2021_2022 au avut loc între iunie – septembrie a.c. din cauza 

situației Covid-19 din ianuarie. Programul campionatelor mondiale (participanți, gazde etc) se regăsește pe: 

https://www.iihf.com/en/tournaments 

 

 Următoarele Jocuri Olimpice de iarnă pentru Tineret (JOT) se vor organiza de către Coreea de Sud, la Gangwon în 2024, 

în perioada 19 ianuarie - 1 februarie 2024. Turneele de hochei pe gheață se vor desfășura în Gangneung, unde s-a jucat 

turneul de hochei pe gheață de la Jocurile de Iarnă din 2018, de la PyeongChang.  

 Criterii de calificare la JOT: Echipele clasate în top 11 (conform unui Clasament Mondial de Tineret bazat pe performanțele 

din 2022 și 2023 ale echipelor naționale U18 masculin și feminin) și gazda pot alege să participe fie la turneele masculine, 

fie la turneele feminine. Echipele clasate mai jos de locul 11 au dreptul de a participa fie la turneul 3 x 3 masculin fie la cel 

feminin. 
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IIHF – Congresul Semi-Anual (3) 

 Consiliului IIHF din 28 februarie 2022 a decis ca, Rusia și Belarus să nu participe la competițiile IIHF până la o nouă 

notificare. Sezonul 2022_2023 se va desfășura fără participarea acestor țări. 

 In sezonul 2021_22, alte echipe au urcat în diferite divizii și grupe și s-a pus întrebarea cum ar arăta o reintegrare a celor 

două țări (Rusia și Belarus). În acest caz, echipele s-ar muta între diferitele niveluri pentru a menține același număr de 

participanți. 

 Următoarele principii de bază propuse de Comitetul de coordonare și competiție IIHF au fost aprobate la Congresul 

semianual IIHF 2022: 

 Rusia și Belarus vor reveni la categoriile și diviziile în care erau înainte de decizia Consiliului din 28 februarie 2022 (așa cum s-a aprobat la 

Congresul anual IIHF din 2022). 

 Numărul de echipe din fiecare turneu va rămâne același. Pentru a ajunge la numărul respectiv de participanți (WM=16 echipe, 

WW/WM20/WM18=10 echipe, WW18=8 echipe) nu va exista promovare, ci doar retrogradare. 

 Aceeași procedură se va aplica și diviziilor inferioare cu turnee cu șase echipe, cu grupe care trebuie completate de sus în jos. Dacă două 

echipe revin la turneele masculine, două echipe ar retrograda în toate diviziile. 

 Termenul limită pentru o decizie cu privire la Rusia și Belarus este după ultimul meci preliminar al Campionatului Mondial IIHF de hochei pe 

gheață la categoria seniori masculin pentru pregătirea programului de campionat 2023_2024 la Congresul anual IIHF (2023). 

 Fără întoarcerea Rusiei și Belarusului, se aplică regulile normale de promovare/retrogradare. 
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„Pentru a fi clar, această decizie nu indică o revenire a echipelor ruse și belaruse la competiția IIHF. Congresul trebuia să ia această decizie 

pentru ca membrii IIHF să înțeleagă termenii unei viitoare reintegrări a acestor țări în programul IIHF. Consiliul IIHF va continua să 

monitorizeze războiul din Ucraina”, a declarat președintele IIHF, Luc Tardif. 
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