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 Anul 2022 a fost marcat de campania de destabilizare a hocheiului românesc: 

 Peste 100 de reclamații, plângeri la Curtea de Apel Târgu Mureș, București, Brașov; plângeri la Tribunalul București, la 

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD), și, bineînțeles, la IIHF. 

 Lipsa dialogului instituțional dintre Ministerul Sportului și Federația Română de Hochei pe Gheață (FRHG). În ciuda 

dificultăților, FRHG a depus eforturi constante în vederea asigurării unui climat de liniște și echilibru în cadrul activității 

hocheistice, a descurajat orice conflicte și a menținut o poziție echilibrată de susținere a acestui sport, fără implicări 

politice, fără a face publice presiunile și actele de hărțuire fără precedent la care este supusă. Din păcate, lipsa reacției 

factorilor decizionali a determinat conducerea FRHG de a denunța unilateral contractul privind finanțarea programelor 

sportive de utilitate publică și încetarea acestui contract începând cu data de 14 noiembrie 2022. Aceasta fiind forma 

extremă de protest la care FRHG a decis să recurgă pentru a atrage atenția asupra presiunilor care se fac asupra FRHG: 

https://www.agerpres.ro/sport-intern/2022/11/15/hochei-frhg-denunta-unilateral-contractul-cu-ministerul-sporturilor-si-renunta-

la-finantare--1013861 

 

 FRHG a adresat în 4 noiembrie 2022 o scrisoare deschisă către Primul Ministru al României, domnul Nicolae Ciucă, în 

care semnala că Ministerul Sportului abuzează de prerogativele sale cu unicul scop de a îndepărta conducerea actuală a 

FRHG: 

https://www.agerpres.ro/sport-intern/2022/11/04/hochei-frhg-catre-premierul-ciuca-ministerul-sportului-abuzeaza-de-

prerogative-cu-scopul-de-a-indeparta-conducerea-federatiei--1008039 

 

 FRHG a solicitat Comisiei pentru tineret și sport din Camera Deputaților, sprijin pentru constituirea, la nivelul acestei 

camere a Parlamentului, a unei comisii nepermanente de anchetă pentru investigarea abuzurilor Ministerului Sportului 

față de organizația noastră: 

https://www.rohockey.ro/2022/11/20/comunicat-frhg-3/ 
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 În anul 2022 activitatea sportivă a fost marcată de: 

 Măsurile împotriva pandemiei COVID-19, atât pe plan intern și international 

 Măsurile luate de Consiliul IIHF (Federației Internaționale de Hochei pe Gheață) privind participarea în competiții a echipelor 

de cluburi și a reprezentativelor naționale din Rusia și Belarus, ca urmare a războiului din Ucraina 

 În anul 2022 România a participat la următoarele Campionate Mondiale IIHF, sezonul competițional 2021 – 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campionat Mondial  Perioada Localitatea/Țara Locul ocupat de 

România 

Precizări 

JUNIORI U18 

Divizia II Grupa A 

3 – 9 apr 2022 Tallinn, Estonia Locul V  România a rămas în grupa valorică 

SENIORI 

Divizia I Grupa A 

3 – 8 mai 2022 Ljubljana, Slovenia Locul V   De acest Campionat Mondial se leagă cel mai urât incident 

al unui lot reprezentativ al României. Pe 8 mai 2022, la 

finalul meciului dintre România și Ungaria jucătorii de etnie 

maghiară din naţionala României au cântat așa-zisul imn al 

Ținutului Secuiesc 

 Consiliul IIHF a decis revenirea la formatul cu 6 echipe și 

astfel, România va juca sezonul următor în aceeași grupă 

valorică, în ciuda poziționării pe ultimul loc (V) la 

campionatul mondial din mai 2022 

TINERET U20 

Divizia II Grupa A 

13 – 19 dec 2021 Brașov, România Locul VI România a rămas în grupa valorică 

 România s-a retras de la Campionatul Mondial de Senioare, organizat la Sofia, Bulgaria, în perioada 4 – 7 aprilie 2022. Conform 

cerințelor IIHF, participarea impunea obligativitatea vaccinării tuturor jucătoarelor. Ori, echipa României nu a putut asigura această 

condiție deoarece legea din țara noastră nu prevede obligativitatea vaccinării anti-covid. 

 La Congresul IIHF din mai 2022 (Finlanda), cu 73% din voturi, România a primit dreptul de a organiza Campionatul Mondial de 

Senioare, în aprilie 2023, la Brașov 
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 Pe plan intern, cel mai important moment din 2022 este începerea construcției patinoarului Berceni Arena. Proiectul este o inițiativă 

a FRHG și se realizează ca urmare a deciziei primarului Sectorului 4, dl. Daniel Bălăuță care, împreună cu Consiliul Local Sector 4, 

au dat credit proiectului FRHG. 

 FRHG a continuat Programul “Învață să joci hochei” destinat copiilor, program lansat în 2014. FRHG susţine financiar şi cu 

echipament echipele de copii la categoriile de vârstă: U8, U10, U12, U14. Din păcate, acest program a fost puternic afectat de 

restricțiile impuse pentru combaterea pandemiei, dar sperăm a-l revigora în noul sezon competițional. Impactul pandemiei: 

 numărul competițiilor a scăzut în mod semnificativ, copiii participând mai mult la antrenamente de pregătire și de dezvoltare a 

abilităților 

 restricțiile au fost ridicate începând cu 10 martie 2022, dar din septembrie, lună în care ar fi trebuit să reluăm activitatea, FRHG a 

fost practic blocată de către Ministerul Sportului 

 FRHG a reușit, cu toate restricțiile anti COVID, să încheie în aprilie, sezonul competițional 2021 – 2022 la următoarele campionate 

naționale: Seniori; Senioare; Juniori I U18; Juniori II U16 

 Finala Cupei României, ediția 2021 – 2022, s-a desfășurat pe 17 septembrie 2022, pe patinoarul Vakar Lajos din Miercurea Ciuc. 

Câștigătoarea acestei ediții a fost echipa SC Miercurea Ciuc care a învins în finală echipa CSA Steaua București. 

 În anul 2022, sezonul competițional 2021 – 2022, FRHG a întreprins o serie de acțiuni de verificare a modului în care se desfășoară 

meciurile din Campionatele Naționale. Prezentăm în ANEXĂ, concluziile Comisiei de Competiții. 
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 FRHG a organizat împreună cu Colegiul Central al Arbitrilor (CCA), cursuri de pregătire pentru arbitri; aceștia au beneficiat și de 

cursurile online asigurate de IIHF 

 

 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. Proiectul este parțial demarat. 

 

 FRHG a organizat în 15 septembrie Adunarea Generală Ordinară de alegeri prin care s-a ales noua conducere a FRHG 

 

 Din luna octombrie 2022 a început desfășurarea Campionatului Național de Seniori, sezonul competițional 2022 – 2023 
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IIHF 
o CONGRES SEMI-ANUAL, 28 Septembrie – 1 Octombrie 2022, Turcia, Belek 

o WORLD GIRLS' ICE HOCKEY WEEKEND 

o CAMPIONAT MONDIAL U20, DIV II GR A, sezon competițional  2022 – 2023  
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IIHF – Congresul Semi-Anual (1) 

 Au fost aprobate o serie de modificări la Rule Book 2022 – 2023. Noul Rule Bookul se regăsește pe site-ul FRHG, în zona de 

Regulamente. 

 S-au reconfirmat organizatorii Campionatelor Mondiale sezonul 2022 – 2023 

 A fost aprobată lista cu arbitrii licențiați IIHF 

 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. 

 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 2022 din cauza pandemiei Covid-19. 

Programul campionatelor mondiale pe: https://www.iihf.com/en/tournaments 

 Jocurile Olimpice de iarnă pentru Tineret (JOT) 2024 se vor organiza de către Coreea de Sud, la Gangwon, în perioada 19 ianuarie - 1 

februarie 2024. Turneele de hochei pe gheață se vor desfășura în Gangneung.  

 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 (2) 

 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. 



IIHF – WORLD GIRLS' ICE HOCKEY WEEKEND 

 Weekend-ul mondial de hochei pe gheață pentru fete s-a desfășurat în wekendul 8 – 9 Octombrie 2022. 

 https://www.iihf.com/en/news/39535/a_weekend_for_girls_and_women 

 

 România, Patinoarul Allianz Țiriac-Arena din Otopeni, 9 Octombrie 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

https://www.iihf.com/en/news/39535/a_weekend_for_girls_and_women
https://www.iihf.com/en/news/39535/a_weekend_for_girls_and_women
https://www.iihf.com/en/news/39535/a_weekend_for_girls_and_women
https://www.iihf.com/en/news/39535/a_weekend_for_girls_and_women
https://www.iihf.com/en/news/39535/a_weekend_for_girls_and_women
https://www.iihf.com/en/news/39535/a_weekend_for_girls_and_women
https://www.iihf.com/en/news/39535/a_weekend_for_girls_and_women
https://www.iihf.com/en/news/39535/a_weekend_for_girls_and_women
https://www.iihf.com/en/news/39535/a_weekend_for_girls_and_women
https://www.iihf.com/en/news/39535/a_weekend_for_girls_and_women


IIHF – CAMPIONAT MONDIAL TINERET U20, sezon competițional 2022 – 2023 (1) 

 În perioada 11 – 17 decembrie 2022 s-a desfășurat, în Lituania, la Kaunas, Campionatul Mondial de Hochei pe Gheață de tineret U20, 

Divizia II, Grupa A. Echipa de hochei pe gheață de tineret U20 a României a retrogradat, după ce a pierdut toate cele cinci meciuri. 

Clasamentul Campionatului Mondial: 

 

     În sezonul competițional viitor, România U20 va evolua în 

     Divizia II, Grupa B 

 

 

 Componența echipei României  

 Portari: Biro Nandor (ACS Sapientia U23), Buda Marton (DEAC U21 – Ungaria) 

 

 Fundași: Both Peter (ACS Sapientia U23), Sandor Bence (DEAC U21), Gheorghiu Daniel (Farjestad BK –  Suedia), Bajko Csongor 

(Sport Club Miercurea Ciuc), Suket Balint (DEAC U21), Mathe Csongor (ACS Sapientia U23), Adorjan Koppany (ACS Sapientia U23) 

 

 Atacanți: Bănceanu Levente (ACS Sapientia U23), Nedelcu George – Rareș (CSA Steaua București), Sârbu Zeno – Iulius 

(Bridgewater Jr Bandits USPHL Premier – SUA), Radu Costin – Nectarie (Sportul Studențesc), Kedves Tamas (CSM Corona Brașov), 

Lazar Menyhert ACS Sapientia U23), Both Alpar (ACS Sapientia U23), Kosza  Kristof (ACS Sapientia U23), Marton Botond (ACS 

Sapientia U23), Ordog Roland (DEAC U21), Gyorffy Szilard (Fehervar Hockey Academy 19 U21 – Ungaria), Solymosi Tamas 

(ACSHC Fenestela 68), Lupașcu Călin (CSA Steaua București) 

 

 Antrenori: Răzvan Lupașcu și Papp Szabolcs – Tibor 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

12 



IIHF – CAMPIONAT MONDIAL TINERET U20, sezon competițional 2022 – 2023 (2)  

 Rezultatele echipei României: 
 

 SPANIA – ROMÂNIA: 6 – 2 (1 – 1; 2 – 0; 3 – 1). Pentru România au marcat: LAZAR Menyhert asistat de BAJKO Csongor; ORDOG 

Roland asistat de SOLYMOSI Tamas, Cel mai bun jucător al echipei României: GHEORGHIU Daniel. 

 

 ROMÂNIA – OLANDA: 4 – 5 (1 – 2; 1 – 0; 2 – 3). Pentru România au marcat:  GYORFFY Szilard; GYORFFY Szilard asistat de 

SOLYMOSI Tamas; LAZAR Menyhert asistat de KEDVES Tamas; LAZAR Menyhert asistat de MATHE Csongor și de SARBU Zeno. 

Cel mai bun jucător al echipei României: GYORFFY Szilard 

 

 MAREA BRITANIE – ROMÂNIA: 9 – 0 (4 – 0; 3 – 0; 2 – 0). Cel mai bun jucător al echipei României: LAZAR Menyhert. 

 

 ROMÂNIA – LITUANIA: 1 – 4 (0 – 1; 1 – 1; 0 – 2). Golul României a fost marcat de LAZAR Menyhert asistat de SANDOR Bence. Cel 

mai bun jucător al echipei României:  BIRO Nandor. 

 

 CROAȚIA – ROMÂNIA: 5 – 4 (2 – 0; 2 – 3; 1 – 1). Golurile României au fost marcate de: ORDOG Roland asistat de BOTH Alpar; 

GYORFFY Szilard asistat de MARTON Botond; LAZAR Menyhert asistat de GYORFFY Szilard și de  GHEORGHIU Daniel; ORDOG 

Roland asistat de BOTH Peter și de BOTH Alpar. Cel mai bun jucător al echipei României în acest meci:  ORDOG Roland. 

 

 Cel mai bun jucător al echipei României la turneu: LAZAR Menyhert 

 

 

 

 

13 



IIHF – CAMPIONAT MONDIAL TINERET U20, sezon competițional 2022 – 2023 (3)  

 La începutul lunii noiembrie a.c., echipa națională de tineret U20 a României a participat la un turneu de pregătire în Lituania, 

Kaunas, alături de echipele de tineret U20 din: Estonia, Lituania și Polonia. Jucătorii selecționați provin de la structuri sportive atât din 

țară cât și din străinătate: ACS Sapientia U23, DEAC U21 (Ungaria), Farjestad BK (Suedia), Sport Club Miercurea Ciuc, CSA Steaua 

București, Bridgewater Jr Bandits USPHL Premier (USA), Sportul Studențesc București, CSM Corona Brașov, Fehervar Hockey 

Academy 19 U21 (Ungaria), ACSHC Fenestela 68. 

 

 Antrenorii au ținut cont ca, prin selecția jucătorilor să aibă un nucleu gata format de la echipele la care joacă. Astfel, jucătorii 

selecționați sunt componenți ai echipelor de seniori - ACS Sapientia U23, CSA Steaua București, Sportul Studențesc București, CSM 

Corona Brașov – iar Campionatul Național de Seniori se află în plină derulare, asigurându-le acestora un număr important de meciuri 

cu echipe puternice. Restul jucătorilor selecționați vin din campionate sau ligi cu hochei puternic. 

 

 Participarea României la Campionatul Mondial de Tineret U20 Divizia II, Grupa A din Lituania a costat FRHG circa 27.000 EUR 

(transport + diurnă). FRHG a asigurat echipamentul de prezentare (canadiene + treninguri) dar și o parte din echipamentul de joc 

(tricouri, jambiere, crose, căști etc). Conform cerințelor IIHF, delegația României a trebuit să efectueze, cu 24 de ore înainte de 

începerea Campionatului Mondial, teste COVID. De asemenea, FRHG a încheiat Polițe de asigurare de accidente sportive + Polițe de 

călătorie care acoperă COVID. Toate costurile au fost asigurate din veniturile proprii ale FRHG. 
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FRHG –  RETROSPECTIVĂ 2022_ANEXĂ 

 În anul 2022, sezonul competițional 2021 – 2022, FRHG a întreprins o serie de acțiuni de verificare a 

modului în care se desfășoară meciurile din Campionatele Naționale. Prezentăm mai jos concluziile 

Comisiei de Competiții: 

 

 Nerespectarea Regulamentelor Campionatelor Naționale privind numărul de jucători. 

 Nerespectarea Regulamentelor Campionatelor Naționale privind eligibilitatea jucătorilor corepunzător 

categoriei de vârstă. 

 Inducerea în eroare și fals în documente: transmiterea altor date de naștere ale jucătorilor decât cele reale. 

Diferențele au rezultat din compararea datelor înscrise în rostere cu datele înscrise în certificatele de 

COVID ale jucătorilor. 

 Nerespectarea Regulamentului de transfer intern. 

 Neprezentarea la meciurile planificate în Campionatele Naționale. 

 Nerespectarea Regulamentelor de organizare și desfășurare ale Campionatelor Naționale de Hochei  pe 

Gheață, dar și a legislației în vigoare, privind măsurile de prevenire și combatere a pandemiei COVID-19. 

 

 Conform prevederilor Statutului FRHG, Regulamentelor Campionatelor Naționale de Hochei pe Gheață, 

Regulamentului de Discplină, Regulamentului de Transfer și a legislației, FRHG a luat măsuri și a aplicat 

sancțiuni conforme. 
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FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HOCHEI PE GHEAȚĂ 

urează tuturor un An Nou cu sănătate. La mulți ani! 
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