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În acest număr regăsiți informații din activitatea hocheistică în perioada octombrie – decembrie 2021: 

 - Weekend de Hochei Feminin 

 - Cupa Continentală 

 - IIHF:  

o Campionatul Mondial de Tineret U20, Divizia II, Grupa A 

o Campionate Mondiale anulate 

 - Campionatele Naționale sezonul 2021 – 2022  

 

 

World Girls’s Ice Hockey Weekend 

 

 

Weekendul feminin de hochei pe gheață din 15 – 17 octombrie s-a 

organizat în peste 30 de țări. Această campanie de weekend a IIHF a adus 

mai multe femei și fete pe gheață “în cel mai tare sport de pe pământ” 

 

https://www.iihf.com/en/news/29352/wgihw_tracker 

 

 

 

 

 

 

 

România a participat la acest 

eveniment prin echipa CSS 

Triumf București. Pe data de 

16 octombrie, pe patinoarul 

Țiriac Arena, 25 de fete cu 

vârste între 3 și 16 ani au 

răspuns prezent pe gheața 

patinoarului din Otopeni. În 

ciuda restricțiilor impuse de 

autorități acestea au petrecut 

timp de calitate. 

 

 

https://www.iihf.com/en/news/29352/wgihw_tracker
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Cupa Continentală  

 

Câștigând Grupa A a Cupei Continentale 2021_2022, disputată la Brașov (vezi Buletin Infrmativ Nr 3/2021), 

CSM Corona Brașov a evoluat în Grupa D, runda a II-a a Cupei Continentale. Aceasta s-a desfășurat la 

Amiens, Franța, în perioada 22-24 octombrie a.c. Echipele acestei grupe: 

- Amiens Gothiques (campioana Franței) 

- Asiago Hockey (campioana Italiei) 

- Acroni Jesenice (campioana Sloveniei) 

- CSM Corona Brașov (campioana României) 

Echipa din Brașov a susținut două din trei meciuri: unul dintre jucătorii Coronei Brașov a ieșit pozitiv la testul 

Covid-19 după primele două meciuri ale grupei. Astfel, din cauza faptului că o parte dintre jucătorii din lot au 

fost considerați "contacți direcți", echipa Brașovului nu a mai susținut meciul împotriva echipei slovene. 

Amiens - Brasov 6-0 (2-0, 1-0, 3-0) 

Brasov - Asiago 2-4 (0-2, 0-0, 2-2) 

 

Campionatul Mondial de Tineret U20, Div II, Gr. A 

 

FRHG a organizat, în perioada 13 – 19 decembrie 2021, Campionatul 

Mondial de Hochei pe Gheață de Tineret U20, Divizia II, Grupa A. FRHG a 

primit un sprijin deosebit din partea Direcției Administrare Infrastructură 

Sportivă Brașov. Totodată, FRHG a găsit înţelegere şi ajutor la dl Ion 

Ţiriac, care s-a alăturat eforturilor federaţiei de a răspunde exigentelor 

cerinţe ale IIHF privind condiţiile de găzduire ale unui Campionat Mondial.  

Sprijinul acordat de Tiriac Group și Tiriac Auto - prin autoturismele 

asigurate - ne-a permis să răspundem cerințelor IIHF privind protocolul practicat de către aceasta și impus 

Federațiilor Naționale care organizează astfel de evenimente sportive internaționale: țara gazdă trebuie să 

asigure transportul local al oficialilor IIHF, arbitrilor și conducătorilor delegațiilor participante. 

 

Pe patinoarul Olimpic Brașov s-au confruntat reprezentativele de tineret din: Italia (ITA), Marea Britanie (GBR), 

Lituania (LTU), Spania (ESP), Corea de Sud (KOR) și România (ROU). 

 

Echipa României a avut următoarea componență: 

 

Portari: MAG DAVID - ORS (HTC Nordic Hockey Academy), SIMO JOEL - ABEL (SC Lyss Club), CAPȘA 

CĂTĂLIN (CSA Steaua București) 

 

Fundași: KOVACS PETER (Krefeld), GAL SOMA – TAMAS (ACS Sapientia), BOTH PETER (ACS Sapientia), 

FAZAKAS ERIK – LASZLO (DVTK), GHEORGHIU DANIEL (Farjestad BK), SANDOR BENCE (Debreceni), 

GYORGY ROBERT (DVTK), BAJKO CSONGOR (SC Miercurea Ciuc) 
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Atacanți: GYORFFY SZILARD (Ocskay), GORBEA TIVADAR (CSA Steaua Bucuresti), NAGY GERGO – 

ZALAN (Dragon Thun), KEDVES TAMAS (UTE), KARDA NORBERT – ARNOLD (Ocskay), VASILE NICOLAE 

RARES (CSM Corona Brasov), BARKO GERGELY (DVTK), LAZAR MENYHERT (ACS Sapientia), GYORGY 

SZILARD (DVTK), MARTON BOTOND (ACS Sapientia), ANTAL LASZLO (ACS Sapientia), BARTIS ISTVAN 

(Debrecen) 

 

Antrenori: Jason Power – SUA (principal), Kenny Raush – SUA (secund), Levente Elekes (secund) 

 

Programul Campionatului Mondial: 

        Ziua 
Ora 

Luni, 13 dec  Marți, 14 dec Joi, 16 dec  Vineri, 17 dec  Duminică, 19 
dec  

13:00 
 

GBR - ESP GBR - LTU ITA - ESP KOR - ITA LTU - KOR 

16:30 
 

LTU – ITA ESP – KOR GBR – KOR ESP - LTU ITA - GBR 

20:00 
 

KOR - ROU ITA - ROU LTU - ROU ROU - GBR ROU - ESP 

 

Rezultatele meciurilor Campionatului Mondial: 

Luni, 13 dec 

GBR – ESP: 7-2 (1-1, 3-1, 3-0) 

LTU – ITA:  0-7 (0-0, 0-4, 0-3) 

KOR - ROU 4-1 (0-0, 2-0, 2-1). Golul echipei noastre a fost înscris de Antal Laszlo (42'53"). 

Cel mai bun jucător al echipei României în acest meci: MAG David Ors. 

 
Marți, 14 dec 

GBR – LTU: 5-3 (1-1, 0-1, 4-1) 

ESP – KOR: 1-2 (0-0, 0-0, 1-1, 0-1) 

ITA – ROU: 5-0 (4-0, 1-0, 0-0). Cel mai bun jucător al echipei României în acest meci: Gyorgy Szilard. 

 

Joi, 16 dec 

ITA – ESP: 2-1 (1-1, 1-0, 0-0) 

GBR – KOR: 4-5 OT (3-1, 1-1, 0-2, 0-1) 

LTU – ROU: 6-3 (2-1, 1-1, 3-1) 

Golurile echipei noastre au fost înscrise de Marton Botond (13'56", 40'47"), Vasile Rares (22'57"). 

Cel mai bun jucător al echipei României în acest meci: Karda Norbert. 

 

Vineri, 17 dec 

KOR – ITA: 1-5 (1-1, 02, 0-2) 

ESP – LTU:2-1 (0-0, 1-1, 1-0) 

ROU – GBR: 4-3 (0-1, 4-1, 0-1) 

Golurile echipei noastre au fost înscrise de Gyorgy Szilard (21'04"), Kedves Tamas (22'06", 38'05"), Vasile 

Rares (23'15"). Cel mai bun jucător al echipei României în acest meci: Kedves Tamas 
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Duminică, 19 dec 

LTU – KOR: 2-5 (0-2, 2-1, 0-2) 

ITA – GBR: 3-2 (1-1, 2-1, 0-0) 

ROU – ESP: 0-1 (0-0, 0-1, 0-0). Cel mai bun jucător al echipei României în acest meci: Nagy Gergo.  

Cel mai bun jucător al Turneului, din echipa României, a fost declarat portarul MAG DAVID ORS. 

 

Cu o singură victorie, cea împotriva echipei din Marea Britanie și la egalitate de puncte (3) cu Lituania, dar 

aceasta având victorie directă asupra noastră, echipa României s-a clasat pe ultimul loc în această grupă și a 

retrogradat în Grupa B a Diviziei a II-a. FRHG mulțumește: jucătorilor care au luptat, antrenorilor, spectatorilor 

și tuturor celor care au trăit alături de noi momentele dificile de la CM de U20 de la Brasov. Aceștia sunt cei 

care iubesc hocheiul pe gheață și sunt interesați cu adevărat de el. Restul, cei care nu se implică financiar și 

emotional intră în categoria … “stakeholders?!”  

 

Clasamentul grupei: 

 

Statistici pe site-ul IIHF: https://www.iihf.com/en/events/2022/wm20iia/schedule 

 

Precizări pentru toți cei care dau sfaturi ignorând realitatea: 

- Atât ne-a permis bugetul din fonduri proprii FRHG: să convocăm jucătorii doar cu 4 zile înainte de 

începerea CM. MTS nealocând niciun ban pentru pregătirea lotului și nici pentru organizare. 

- Selecția jucătorilor se face în exclusivitate de către antrenori. Niciun membru FRHG nu intervine. FRHG 

asigură condițiile de prezentare a jucătorilor la lot.  

- Jucătorii convocați de la cluburile din România activează în Campionatul Național de Seniori al României.  

- Antrenorul american Jason Power a mai lucrat cu loturile României de U18 și U20.  

- Regulile de eligibilitate sunt restrictive. NU orice jucător român care joacă în afară este eligibil conform 

regulilor IIHF de a juca la un CM pentru țara al cărei cetățean este. Astfel, se întâmplă ca, la prima 

verificare a IIHF privind eligibilitatea jucătorilor, toți jucătorii să fie declarați eligibili iar, ulterior, după a doua 

verificare, IIHF să transmită o listă cu jucători neeligibili. Lipsa, până în anul 2013, a înregistrărilor cu 

sportivii legitimați la FRHG este principala cauză de neacordare a eligibilității pentru jucătorii români care 

joacă la cluburi din străinătate 

 

Evident că FRHG își asumă acest eșec, dar aducem în atenția tuturor celor interesați de soarta hocheiului din 

România doi factori fără de care nu putem vorbi de performanță: 

- Lipsa infrastructurii: încăpățânarea celor care au putere de decizie de a nu construi patinoare. FRHG a 

transmis, în perioada 2014 – 2020, nenumărate adrese către: MTS, Ministerul Dezvoltării, CNI, Primăria 

Capitalei și Guvernul României. În aceste adrese, FRHG a justificat necesitatea construirii unui patinoar, 

https://www.facebook.com/romanianicehockey/photos/a.1392238514216394/4532594170180797/?type=3&eid=ARBPWp3q34tWY04EO4tFhHrAgUXrIHifHgHzUlFON3kfunfvMAX-AHlWgiHxakEgmRaSOiWU9n_CRHfw&__xts__%5B0%5D=68.ARBBI_IquDgKTYYVnnwPC6PTe-WIUa7KQzh70rL60VyHOAeeDCD1piJBKyoS3W5jg_sjIx4GQGC-HacYg969NUE0ngoncdBRt41aFDKN9MaYjuyxAyXcViiMTd3wmiKF_6c2QzyxJmzp47vWqo0HA_1lk-20HLW1JHPdnxU9BbhoxTZ5_dnCmH52D2C3m1ihKBjAM1oGMqd9OqYzWu9UCHkoEIph1iGEJO80ZVEtvrngkXLPUFDvH9yRfA7gofGQpzU662XDC8yCKzO0QQ6EvLgDfnLQgj3RZ32iTgtHXh_cDQsIv4Kfzg&__tn__=EHH-R
https://www.facebook.com/romanianicehockey/photos/a.1392238514216394/4532594170180797/?type=3&eid=ARBPWp3q34tWY04EO4tFhHrAgUXrIHifHgHzUlFON3kfunfvMAX-AHlWgiHxakEgmRaSOiWU9n_CRHfw&__xts__%5B0%5D=68.ARBBI_IquDgKTYYVnnwPC6PTe-WIUa7KQzh70rL60VyHOAeeDCD1piJBKyoS3W5jg_sjIx4GQGC-HacYg969NUE0ngoncdBRt41aFDKN9MaYjuyxAyXcViiMTd3wmiKF_6c2QzyxJmzp47vWqo0HA_1lk-20HLW1JHPdnxU9BbhoxTZ5_dnCmH52D2C3m1ihKBjAM1oGMqd9OqYzWu9UCHkoEIph1iGEJO80ZVEtvrngkXLPUFDvH9yRfA7gofGQpzU662XDC8yCKzO0QQ6EvLgDfnLQgj3RZ32iTgtHXh_cDQsIv4Kfzg&__tn__=EHH-R
https://www.iihf.com/en/events/2022/wm20iia/schedule
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cu puncte bine argumentate. Practic, tuturor guvernelor, miniștrilor etc din perioada de mai sus, FRHG le-a 

solicitat, cu argumente, necesitatea finalizării lucrărilor la Patinoarul Mihai Flamaropol. În ultimii 8 ani 

FRHG a bătut la multe uși de primării, din București și din țară, indiferent de culoarea politică, prezentând 

proiectul de construire patinoar. Proiectul de la sectorul 4 este singurul care a ajuns în această fază, de 

aprobare etc... Da, patinoarul care se va construi în sectorul 4 este meritul nostru, al FRHG și al dlui primar 

căruia îi mulțumim a nu știu câta oară că a crezut în noi și în proiectul nostru. FRHG așteaptă din 

primăvara anului 2013 o soluție la ceea ce a însemnat distrugerea hocheiului din București prin demolarea 

patinoarului Mihai Flamaropol. Atenție: este falsă informația conform căreia hocheiul din București nu are 

tradiție. Dimpotrivă, are tradiție și mult, mult potențial!!! Dar, istoria performanțelor hocheiului românesc nu 

interesează pe nimeni. Nu interesează pe nimeni nici măcar performanța deosebită realizată de către 

echipa de seniori a României care se va “bate” cu echipe care beneficiază de sute de patinoare acoperite.  

 

- Reducerea de către MTS a bugetului alocat FRHG. Comparativ cu bugetul din anul în care lotul de U20 

a beneficiat de 4 (patru) tabere de pregătire în Slovacia și  în țară - fiecare etapă de pregătire a durat între 

10 și 12 zile; lotul de U18 de 2 (două) cantonamente în Slovacia – durata unui cantonamnet a fost între 10 

și 12 zile; lotul de seniori de 3 (trei) etape de pregătire – dintre care două fiind în Challenge Cup, actualul 

ministru a redus cu 60% bugetul alocat FRHG. Precizăm că etapele de pregătire. Prin subfinanțarea în 

anul 2021 a hocheiului pe gheață practic toată munca de 7 ani de zile a celor care iubesc cu adevărat 

hocheiul a fost aruncată la gunoi: 

o Etapele de pregătire ale loturilor naționale așa cum au fost planificate și prinse în Contractul de 

Finanțare MTS nu au putut fi susținute. 

o Programul FRHG „Să învățăm hochei” destinat copiilor nu s-a putut derula. Programul este 

destinat atât promovării hocheiului în rândul copiilor de 6 – 14 ani (fete și băieți) cât și dezvoltării 

abilităților copiilor cu vârste între 9 – 14 ani (fete și băieți) ce practică hocheiul pe gheață. 

Ce este trist este că se pare că doar MTS a uitat că trecem de doi ani de zile printr-o perioadă extrem de 

dificilă, cea indusă de pandemie. Dacă țări precum Marea Britanie, Franța – și am dat exemplu aceste țări 

deoarece au fost, respectiv vor fi adversarele României la Campionatele Mondiale – au susținut financiar 

Federațiile Naționale respective, FRHG nu a primit niciun ajutor în acest sens, ba mai mult i s-a redus bugetul 

cu 60%. Cu atât mai mult cu cât numai testele și măsurile de igienă ce au trebuit asigurate la Campionatul 

Mondial au costat sume importante. Să fie clar pentru toată lumea, acest Campionat Mondial și lotul de tineret 

de U20 al României nu au beneficiat de niciun leu din partea MTS. FRHG, efectiv a luptat la Congresul IIHF în 

a obține găzduirea CM de la Brșov (FRHG a trecut prin trei runde de vot), încercând să asigure echipei noastre 

naționale confortul „terenului” propriu și, mai mult, să contăm pe harta hocheiului mondial nu numai prin 

rezultate ci și ca bun organizator de turnee sub egida IIHF.  

 

FRHG nu poate susține din fonduri proprii toată dezvoltarea. Aceasta dintr-un  motiv foarte simplu: FRHG nu 

poate construi patinoar – legislația nu permite, nu poate atrage sponsori, am spus-o de atâtea ori dar 

„specialiștii” se fac că nu înțeleg de ce. Îi așteptăm la sediul FRHG pentru a studia numeroasele solicitări ale 

FRHG de sponsorizare și „răspunsurile” primite.  
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Precizări privind bugetul: 

- MTS a alocat FRHG pentru anul 2021 aproximativ 2,2 mil lei. Este public, nu a fost un secret, dar “niciun 

iubitor de hochei” nu s-a revoltat că bugetul este cu mult mai mic față de anii anteriori și niciun iubitor nu   

s-a întrebat cum acoperi cu această sumă pregătiri pentru cele 4 loturi naționale, participarea acestora la 

Campionatele Mondiale cu tot ce prresupune (deplasare, echipament, diurne, medicamente, etc), 

programele pentru copii etc. 

- Trimestrial, orice cheltuială FRHG din banii publici este avizată de către MTS. 

- In fiecare an, MTS efectuează audit la FRHG. 

- Anul trecut (2020), FRHG a fost verifică financiar de către Curtea de Conturi pe anii: 2017, 2018, 2019. 

 

Știm foarte bine unde suntem, ce am realizat și ce avem de făcut: da, avem strategie și planuri de acțiune 

anuale. Trebuie doar să fim tratați cu respect de către cei care ar trebui să fie departe de orice înseamnă 

orgoliu și agendă politică. Politicul și orgoliile de orice fel nu fac casă bună cu performanțele sportive. Să nu 

realizezi că sabotând FRHG de fapt ataci viitorul jucătorilor de hochei pe gheață la orice categorie de vârstă. 

Performanțele jucătorilor de la loturile naționale asigură premisele unor solicitări venite de la cluburi din 

străinătate. În plus, pentru orice sportiv dedicat performanței, reprezentarea țării este și ar trebui să fie 

obiectivul suprem.  

 

IIHF, Campionate Mondiale  anulate 

 

 

Consiliul IIHF a fost convocat pe 23 decembrie 2021 pentru o reuniune extraordinară de 

către Președintele Comitetului Medical IIHF. În timpul ședinței Consiliului, comitetul 

medical a subliniat recomandarea de a anula toate cele șase turnee planificate a se 

desfășura în luna ianuarie, două turnee masculine Under-20 și patru feminin Under-18, 

inclusiv prima divizie. 

 

Luc Tardif, președintele IIHF, a explicat că, protocoalele IIHF COVID-19 pentru Campionatele din ianuarie 

2023 nu au fost scrise pentru a acoperi situația generată de varianta Omicron a COVID-19. Multe echipe pur și 

simplu nu au forța de muncă și resursele pentru a implementa protocoalele actuale IIHF privind COVID-19, cu 

atât mai mult protocoale mai stricte, iar organizatorii nu au fonduri pentru a implementa protocoale de testare 

sporite și un mediu strict cu bule. 

 

Pe 29 decembrie 2021 a fost anulat și Campionatul Mondial U20 care era în desfășurare în Canada la 

Edmonton și Red Deer. Mai jos regăsiți declarațiile IIHF din 29 și 30 decembrie 2021 privind anularea 

Campionatelor Mondiale: 

https://www.iihf.com/en/events/2022/wm20/news/31434/world_juniors_cancelled 

https://www.iihf.com/en/events/2022/wm20/news/31436/safety_first_today_hope_for_tomorrow 

 

Concluzie: IIHF lucrează la o soluție pentru turneele anulate. 

 

 

https://www.iihf.com/en/events/2022/wm20/news/31434/world_juniors_cancelled
https://www.iihf.com/en/events/2022/wm20/news/31436/safety_first_today_hope_for_tomorrow
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Campionat Naționale, sezonul 2021 – 2022  

 

Campionatul Național de Seniori. Noul sezon competițional a început pe 

24 octombrie a.c, cu meciul dintre ACSH Gheorgheni și SC Miercurea Ciuc. 

În acest sezon s-au înscris 8 echipe: CSM Corona Brașov, SC Miercurea 

Ciuc, CSM Galați, ACS Gyergyoi Hoki Klub – CS Gheorgheni HC (ACSH 

Gheorgheni), CSA Steaua București, ACS Sapientia U23, Sportul 

Studențesc, CSHC Fenestela 68. 

Detalii se regăsesc pe site-ul FRHG: 

https://www.rohockey.ro/2021/09/21/campionatul-national-de-seniori-sezonul-2021-2022/ 

 

Campionatul Național de Juniori I U18 a început pe 20 noiembrie a.c. Programul competițional se poate 

modifica în funcție de etapele de pregătire a lotului național de U18 și de perioada de desfășurare a 

Campionatului Mondial de U18.  

Orele se vor stabili de către echipele organizatoare în functie de programul patinoarului. 

Organizatorii vor respecta restricțiile de combatere a pandemiei COVID-19 prevăzute în Regulamentul 

Campionatului Național de Juniori I, U18 coroborate cu măsurile legislative locale, în vigoare la momentul 

organizării meciurilor. Pentru început, meciurile se vor organiza pe plan local/zonal, astfel încât să nu fie 

nevoie de cazare la hotel. Acest mod de disputare a meciurilor este valabil până la o modificare a legislației 

COVID în acest sens. 

https://www.rohockey.ro/2021/11/18/campionatul-national-de-juniori-i-u18-sezonul-2021-2022/ 

 

Campionatul Național de Juniori II U16 a început pe 27 noiembrie 2021. Orele se vor stabili de către 

echipele organizatoare în functie de programul patinoarului. 

https://www.rohockey.ro/2021/11/15/campionatul-national-de-juniori-ii-u16-sezonul-2021-2022/ 

 

 

 

 

 

 

 

Federația Română de Hochei pe Gheață urează tuturor un An Nou cu 

sănătate. La mulți ani! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rohockey.ro/2021/09/21/campionatul-national-de-seniori-sezonul-2021-2022/
https://www.rohockey.ro/2021/11/18/campionatul-national-de-juniori-i-u18-sezonul-2021-2022/
https://www.rohockey.ro/2021/11/15/campionatul-national-de-juniori-ii-u16-sezonul-2021-2022/

