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CIRCULARĂ 
 

 

În data de 24 mai 2022 a avut loc şedinţa Biroului Federal (BF). Ședinţa a avut cvorum, fiind prezenți 9 membri ai 

BF. Prin prezenta vă aducem la cunoştinţă deciziile BF: 

1. S-au omologat rezultatele următoarelor Campionate Naționale, sezonul competițional 2021 – 2022: 

 Campionatul Național de Seniori 

 Campionatul Național de Senioare 

 Campionatul Național de Juniori I U18 

 Campionatul Național de Juniori II U16 

 

2. S-a aprobat transmiterea tuturor documentelor/informațiilor prezentate în ședința de Birou Federal privind 

evenimentele legate de Campionatul Mondial de Seniori, Ljubljana, Slovenia, 3 – 8 mai 2022, către Comisia de 

Disciplină a FRHG. Comisia de Disciplină va analiza documentele/informațiile și va dispune măsuri pe baza 

prevederilor din Regulamentele FRHG și IIHF. 

 

3. S-au aprobat următoarele măsuri: 

 Completarea Regulamentelor FRHG cu o serie de prevederi de natură să prevină, pe viitor, incidente la 

loturile naționale ca cele de la Campionatul Mondial din Slovenia. 

 Solicitare adresată Ministerului Sportului referitoare la exprimarea de către acesta a unui punct de vedere 

cu privire la elementele care ar fi necesar să fie incluse în mod obligatoriu în Regulamentele FRHG, 

elemente referitoare la conduita membrilor echipelor naționale, cu indicarea unor obligații detaliate în 

sarcina acestora pe perioada în care aceștia reprezintă România în cadrul competițiilor internaționale. 

 Solicitare adresată Guvernului și Parlamentului României cu privire la asigurarea unei dezvoltări 

echilibrate a activității hocheistice, în special necesitatea stringentă a construirii unei infrastructuri în 

județele și/sau localitățile cu potențial demografic, economic și nu în ultimul rând cu tradiție în domeniul 

hocheistic (de ex: București, Ilfov, Suceava etc). 

 Solicitare adresată Parlamentului României cu privire la elaborarea unei strategii naționale a sportului 

românesc, strategie care se impune a avea ca punct de plecare istoricul fiecărei discipline sportive și 

care trebuie să se axeze pe principiul asigurării – în mod total obiectiv și imparțial – dezvoltării sportului 

românesc și, implicit, a unui popor sănătos.  
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