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REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
A CORPULUI DE OBSERVATORI FEDERALI FRHG
Art. 1 Corpul de Observatori Federali este în subordinea nemijlocită a Federației Române de Hochei pe
Gheață (FRHG), a Secretarului General FRHG.
Art. 2 Din Corpul de Observatori Federali pot face parte foști antrenori, foști sportivi, arbitri, cunoscuți ca
având calități morale.
Art. 3 Corpul de Observatori Federali are drept scop urmărirea și îmbunătățirea desfășurării
regulamentare a hocheiului pe gheață, supravegherea respectării Statutului FRHG și a tuturor
regulamentelor de desfășurare a activităților hocheistice desfășurate sub egida FRHG, la toate categoriile
de vârstă, în rândul sportivilor, antrenorilor, persoanelor oficiale.
Art. 4 OBLIGAȚIILE OBSERVATORULUI FEDERAL
a) Observatorul Federal trebuie să confirme/infirme telefonic sau prin e-mail, FRHG, presedintelui CCC,
participarea, până în ziua meciului, nu mai târziu de ora 10:00 sau imediat în cazul unei nominalizari “de
urgență”.
b) Observatorii federali sunt datori să cunoască:
 Regulamentele de organizare și desfășurare a competițiilor naționale de hochei pe gheață pentru
anul in curs
 Regulamentul de disciplină
c) Observatorii trebuie să ajungă la patinoarul unde urmează să se desfășoare jocul respectiv, cu
minimum 60 de minute înaintea începerii acestuia.
d) În cazul în care observatorul federal nu s-a prezentat la joc, jocul se va desfășura fără observator,
obligațiile acestuia fiind preluate de către arbitrul observator înscris în Raportul Oficial al Meciului.
Art. 5 ATRIBUȚIILE OBSERVATORULUI FEDERAL
a) Observatorul federal supraveghează organizarea și desfășurarea în condiții regulamentare a jocului la
care este delegat, urmărind respectarea Statutului și a Regulamentelor FRHG referitoare la organizarea
de jocuri oficiale. După caz, cere clubului organizator să întreprindă măsuri pentru remedierea
neconformităților constatate, menținerea ordinii înaintea, în timpul și după terminarea meciului, în
interiorul și exteriorul arenei sportive.
b) Observatorul federal trebuie să acorde arbitrilor maximum de asistență posibilă pentru îndeplinirea în
condiții optime a atribuțiilor acestora. El trebuie să se asigure că echipa de arbitri este lăsată să se
concentreze în liniște asupra jocului și să ceară organizatorilor să ia măsurile necesare pentru
interzicerea accesului la vestiare a persoanelor neautorizate. În acest scop el va solicita în mod expres
organizatorilor ca, forțele de ordine să nu permită accesul la vestiare și pe terenul de joc, decât
persoanelor autorizate de FRHG. La pauzele meciului, Observatorul Federal poate accede în cabina
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arbitrilor. Circulația arbitrilor de la vestiar la teren și invers se va face numai în prezența observatorului
federal.
c) Observatorilor federali le este interzis să schimbe o decizie a arbitrilor.
d) Observatorul federal trebuie să urmărească asigurarea completării Raportului Oficial al Meciului.
e) Observatorul federal poate verifica legitimațiile sportivilor, respective: numele sportivului, clubul
aparținător, viza anuală a FRHG, viza medicală din partea unei instituții specializate (medicina sportivă)
cu parafa medicului, viza anuala și medicală valabilă (6 luni).
f) După terminarea meciului se va înainta către FRHG un raport al observatorului, trimis în 24 de ore de
la încheierea acestuia, care să descrie: modul de desfășurare a jocului dacă au fost incidente înainte, în
timpul sau după terminarea acestuia. În cazul unor abateri grave se va întocmi un raport suplimentar ce
va fi înaintat de urgență din localitatea de desfășurare a jocului (competiției), se vor înainta în măsura
posibilităților secvențe video, înregistrări audio.
g) Observatorilor federali le este interzis ca înainte, în timpul și după terminarea jocului să dea declarații
în mass-media și să analizeze prestația arbitrilor în prezenta oficialilor echipelor sau a altor persoane fără
drept în acest sens.
Art. 6 ACTIVITATEA OBSERVATORULUI FEDERAL
Înainte de a ajunge în localitatea de desfasurare a jocului observatorul federal trebuie să contacteze
arbitrii principali, asigurându-se că sosirea acestora la patinoar se face cu aprox. 75 de minute înainte de
joc, că nu există situații de indisponibilitate și că sunt îndeplinite condițiile desfășurării meciului.
La sosirea în locul de desfășurare a jocului, observatorul federal trebuie să invite la Ședinta Tehnică:
arbitrii principali, arbitrii auxiliari, reprezentanții celor două echipe, șeful formațiunii de pază, șeful
formațiunii de jandarmi, medicul competiției și medicul ambulanței.
La Ședinta Tehnică, observatorul federal trebuie:
a) Să discute cu organizatorii jocului măsurile pe care le-au întreprins pentru organizarea competiției pe
baza respectării regulamentelor FRHG în vigoare.
b) Să se informeze despre numărul estimate de spectatori și ce măsuri vor fi luate pentru a garanta
securitatea spectatorilor înainte, în timpul și după încheierea jocului.
Verifică împreună cu șeful forțelor de ordine dacă s-au luat măsuri de interzicere a accesului acelor
suporteri care au interdicție de pătrundere în arenele sportive, în conformitate cu prevederile Legii nr.
4/2008 (privind prevenirea și combaterea violenței cu ocazia competițiilor și a jocurilor sportive), acelora
aflați sub influența substanțelor psihotrope, a băuturilor alcoolice, acelora care se manifestă
violent/vehement la adresa forțelor de ordine, a conducerii clubului organizator/vizitator, care au asupra
lor obiecte contondente sau de altă natura,ce pot pune în pericol viața participanților, activități ce sunt
interzise prin Legea nr. 10/2012 (modificarea și completarea Legii nr. 4/2008).
c) Să stabilească un punct în care să se reunească comitetul de urgență, în cazul producerii unor
evenimente deosebite.
d) Să ceară organizatorilor să numească o persoană de contact cu care să poată lua legătura, dacă este
necesar, înainte, în timpul și după terminarea jocului, pentru a întreprinde, în caz de nevoie, măsuri
operative ce se impun.
e) Dacă, din diverse motive, jocul nu poate începe sau nu poate fi continuat, impunându-se amânarea
sau întreruperea acestuia, observatorul federal va urmări ca, arbitrii jocului să aplice corespunzător
prevederile Regulamentelor FRHG pentru asemenea situații.
f) Observatorul federal va solicita cooperarea delegațiilor oficiali ai celor două echipe pentru o comportare
civilizată a suporterilor și, totodată, va arăta că, nerespectarea măsurilor de ordine, protecție și securitate,
precum și producerea de incidente, atrag după sine sancționarea celor vinovați și a cluburilor.
g) Oficialii celor două echipe și arbitrii sunt obligați să sesizeze observatorul federal dacă au cunoștință
cu privire la fapte care duc la încălcarea eticii sportive și/sau la practici neregulamentare. Observatorul
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federal este obligat ca, în situația în care este sesizat, să solicite o declarație scrisă și semnată de către
persoana care l-a înștiințat în legatură cu faptele respective.
h) Observatorul federal trebuie să se asigure că echipa de arbitri este lăsată să se concentreze în liniște
asupra jocului și să ceară organizatorilor să ia măsurile necesare pentru interzicerea accesului la vestiare
a persoanelor neautorizate.
Art. 7 OBIGATIILE CLUBURILOR ȘI ASOCIAȚIILOR SPORTIVE
Cluburile și asociațiile sportive organizatoare ale jocurilor/competițiilor au următoarele obligații față de
Observatorii Federali:
a) Să asigure integritatea, securitatea, siguranța observatorilor federali și a bunurilor acestora, în
localitatea respectivă și în patinoar. În acest scop, cluburile vor coopera, după caz, cu: societățile de pază
și protecție, forțele de ordine (jandarmerie), poliție.
b) Să ducă la îndeplinire toate cerințele legale ale observatorilor federali FRHG, pentru buna desfășurare
a jocurilor.
c) Să remedieze la cererea observatorilor federali toate neconformitățile constatate înaintea începerii unui
joc – turneu.
d) În cazul unor situații de forță majoră (în mod deosebit de ordin administrativ) să înterprindă toate
măsurile ce se impun în vederea continuării jocului.
e) Să se asigure că autoturismele observatorilor federali sunt parcate în locuri în care nu prezintă riscul
de a fi vandalizate.
f) Să se asigure că observatorii federali pot părăsi incinta de desfășurare a competiției, precum și
localitatea în care a avut loc jocul, în condiții de siguranță deplină.
Art. 8 OBLIGAȚIILE OBSERVATORULUI FEDERAL ÎNAINTEA JOCULUI
a) Urmărirea și asigurarea completării protocolului de joc.
b) În situația apariției unor fenomene negative, neprevăzute – de exemplu aruncarea de obiecte pe
terenul de joc – întreprinde măsuri imediate de înlăturare a acestora și atenționare prin stația de
amplificare a patinoarului de necesitatea respectării normelor în vigoare.
c) Asigură măsuri suplimentare de protecție a băncilor echipelor și a băncilor de penalizări, în mod expres
a echipei oaspete.
d) Se asigură că toate persoanele de la masa oficială au asigurate condiții bune de desfășurare a
activității.
Art. 9 OBLIGAȚIILE OBSERVATORULUI FEDERAL ÎN TIMPUL JOCULUI
a) Urmărirea cu atenție a jocului.
b) Colaborarea cu arbitrii și oficialii celor două echipe pentru desfășurarea în bune condiții a jocului.
c) Observatorul federal nu poate lua decizii privind jocul însă, dacă este necesar, observatorul federal
poate să întrerupă jocul și să informeze arbitrii privind încălcarea regulamentului de joc: aruncarea pe
gheață cu obiecte, defectarea tabelei de marcaj, amplasarea de bannere cu caracter rasist, antisemit sau
jignitor etc.
d) Responsabilitatea pe terenul de joc revine in exclusivitate arbitrilor.
Art. 10 OBLIGAȚIILE OBSERVATORULUI FEDERAL ÎN PAUZELE JOCULUI
a) Se deplasează la și de la cabina arbitrilor împreună cu aceștia.
b) Interzicerea pătrunderii în vestiarul arbitrilor a oricărei persoane neautorizate.
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Art. 11 OBLIGAȚIILE OBSERVATORULUI FEDERAL DUPĂ JOC
a) Urmărirea salutului echipelor, modul de părăsire a terenului de joc și drumul până la vestiar al
echipelor și reprezentaților acestora.
b) Transmiterea raportului, imediat după joc, prin e-mail la adresele: office@rohockey.ro;
norismeu@gmail. Revine ca obligativitate expresă a observatorului federal ca, atunci când este întocmit
un Raport Suplimentar, să fie transmis imediat de la locul de desfășurare a jocului/competiției, prin e-mail,
pe adresele: office@rohockey.ro; norismeu@gmail.
c) Observatorul federal trebuie să discute cu arbitrii meciului/competiției eventualele incidente care s-au
petrecut și, în plus, pentru a fi evitate erorile, să verifice în detaliu însemnările sale cu cele ale arbitrilor
principali, privind acordarea sancțiunilor disciplinare, eliminări temporare, descalificări
acordate
sportivilor, oficialilor.
d) După terminarea jocului, observatorul federal trebuie să se asigure că arbitrii și cele două echipe pot
părăsi patinoarul în deplină siguranță. Dacă apar tulburări de orice natură el trebuie să discute cu
organizatorii măsurile care trebuie întreprinse. În funcție de gravitatea situației, observatorul federal va
cere organizatorilor să numească persoanele autorizate care vor însoți echipa oaspete și arbitrii până la o
distanță de cel putin 10 km de localitatea în care s-a desfășurat jocul.
e) În cazul unor incidente grave, observatorul federal trebuie să încerce să obțină maximum posibil de
probe pentru instanțele disciplinare ale FRHG: probe audiovideo etc.
f) În cazul unor abateri grave de la Regulamentele FRHG, observatorul federal va înștiința telefonic
conducerea CCC despre acestea.
Art. 12 Observatorii federali trebuie să adopte o atitudine rezervată față de reprezentanții mass-media. Ei
NU pot da declarații sau face comentarii imediat după joc, ci numai după înaintarea rapoartelor de
observare către forurile competente. Observatorii federali trebuie să se abțină de la orice fel de
comentariu asupra prestației arbitrilor și deciziilor lor în cadrul jocului. De asemenea, observatorii federali
trebuie să evite a face vreo prezumție privind posibilelor decizii ale instanțelor disciplinare în legătură cu
incidentele constatate la jocurile la care au oficiat.
Art. 13 COMPLETAREA ȘI TRANSMITEREA RAPOARTELOR
a) În cazul în care, la un joc desfășurat s-au înregistrat incidente, contestări, raportul de observare
(inclusiv raportul suplimentar) și raportul de arbitraj vor fi transmise la FRHG imediat după joc, din locul
de desfășurare al jocului pe adresele de e-mail: office@rohckey.ro și norismeu@gmail.
În caz de incidente, observatorul federal v-a consemna într-un raport suplimentar:
b) Identitatea sportivilor sau a oficialilor, numărul de spectatori care au săvărșit abateri, minutul și
secunda în care acestea au fost comise, durata, descrierea cronologică a acțiunilor neregulamentare,
descrierea consecințelor produse de acestea precum și comportamentul colegilor de echipă și a
oficialilor.
c) Incidentele produse de suporterii echipelor: descrierea incidentului, sectorul din tribuna în care se aflau
și momentul în care s-a petrecut, durata, gradul de periculozitate, consecințele produse cu evaluarea
distrugerilor și pagubelor, comportarea oficialilor clubului, modul în care au intervenit forțele de ordine,
dacă s-au folosit materiale pirotehnice în tribună și/sau aruncate pe suprafata de gheață, dacă au fost
folosite alte obiecte aruncate spre alte sectoare ale tribunelor sau spre terenul de gheață  monede,
brichete, scaune, petarde, alte obiecte contondente  locul în care acestea au aterizat și dacă au fost
lovite sau ranite persoane. Dacă spectatorii au pătruns sau au incercat sa pătrundă pe suprafața de
gheață, numărul persoanelor implicate, durata și consecințele, modul în care au intervenit forțele de
ordine și comportarea jucătorilor și oficialilor echipelor în timpul incidentelor, comportarea violentă sau cu
caracter rasist a jucătorilor și/sau a spectatorilor. Descrierea detaliată a acestora, durata și amploarea,
modul în care au intervenit organizatorii pentru a le opri  anunțuri repetate la stația de amplificare ori
lipsa acestor anunțuri, intervenția forțelor de ordine etc.  anexarea unor rapoarte ale forțelor de ordine.
Observatorii federali nu sunt autorizați să comunice conținutul rapoartelor lor decât conducerii FRHG.
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Art. 14 CONTROLUL ȘI EVALUAREA ACTIVITĂȚII OBSERVATORILOR FEDERALI
a) Evaluarea și controlul activității observatorilor federali se exercită de către Conducerea CCC,
Secretarul General FRHG, Președintele FRHG.
b) Neîndeplinirea corespunzătoare sau încălcarea obligațiilor de observator federal pot conduce la
reținerea de la delegări a acestora.
Art. 15 CONTROL ANTIDOPING
FRHG interzice folosirea in intreaga activitate hocheistică de substanțe stimulatoare, dopante sau
anabolizante, stupefiante etc. prevăzute în listele oficiale ale CIO, IIHF. Observatorii federali, împreună cu
oficialii celor două echipe, au obligația de a pune la dispoziția celor în drept (reprezentanții ANAD)
posibilitatea ca, după terminarea unui joc, să se poată face, în mod aleator, testarea solicitată față de
sportivii echipelor.
Art. 16 APLICABILITATE
a) Regulamentul de organizare și funcționare a Corpului de Observatori Federali devine obligatoriu pentru
toți observatorii federali de la data validării acestuia de către Biroul Federal și Adunarea Generală al
FRHG.
b) Situațiile deosebite neprevăzute în prezentul regulament vor fi analizate de către Biroul Federal al
FRHG, în concordanță cu celelalte regulamente ale comisiilor FRHG.
c) Orice probleme în legatură cu activitatea observatorilor federali neprevăzute în acest regulament se
vor soluționa de către Biroul Federal al FRHG.
Prezentul regulament a fost aprobat de către Biroul Federal în şedinţa din data de 22 august 2019 şi în
Adunarea Generală din data de 22 august 2019. Regulamentul va intra în vigoare începând cu data de
01.09.2019.
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