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FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE HOCHEI PE GHEAŢĂ 

                           ROMANIAN ICE HOCKEY FEDERATION    

MEMBER OF THE INTERNATIONAL ICE HOCKEY FEDERATION 

 

 

FONDATĂ în 1924 

PATINOARUL MIHAI FLAMAROPOL       Tel/Fax : + 40 371 072 277 
Bd. Basarabia nr. 35-37, sector 2         Tel       : + 40 371 610 882 
Bucureşti, cod poştal 022103, ROMÂNIA        E-mail  : office@rohockey.ro  

 
 

HOTĂRÂRE  

nr. 338 din data de 01.04.2022 

 

 

Comisia de Apel constituită la nivelul FEDERAȚIEI ROMÂNE DE HOCHEI PE GHEAȚĂ 

(FRHG), cu sediul în București, b-dul Basarabia, nr. 35-37, sector 2, CIF nr. 4203806, 

înregistrată în Registrul Sportiv organizat la Ministerul Tineretului și Sportului la poziția 

B/C/00026/2002; 

 

Având în vedere apelul declarat de CSS Triumf București împotriva Deciziei nr. 239 din 10 

martie 2022 prin care: 

 sunt indicate o serie de motive ale apelului, respectiv: 

o motivul neprezentării echipei de hochei pe gheață categoria juniori II U16 a CSS 

Triumf București la meciurile oficiale programate a constat în ”nealocarea 

bugetară pe anul 2022 de către Ministerul Sportului”; 

o prin ”adresele transmise federației” de către CSS Triumf București s-a solicitat 

acordul privind amânarea și reprogramarea etapelor de campionat până la 

aprobarea bugetului pe anul 2022; 

o în data de 10 martie 2022 a fost înregistrat ”Bugetul aprobat și alocat pe capitole, 

subcapitole, articole, aliniate emis de către Ministerul Sportului” și, prin urmare, 

”clubul poate participa în competițiile sportive în care este angrenat conform 

calendarelor competiționale ale federațiilor de specialitate”, 

 se solicită reanalizarea Deciziei Comisiei de Disciplină, ”astfel încât începând cu data 

prezentei echipa clubului nostru să poată fi reprogramată în competiții în vederea 

încheierii sezonului competițional 2021-2022”; 

 

Comisia de Apel s-a întrunit în data de 16 martie 2022 pentru a analiza apelul formulat de CSS 

Triumf București, ocazie cu care s-au constatat următoarele: 

 

CSS Triumf București – ACS Steaua Rangers nu s-a prezentat la meciurile programate în 

datele de 26 și 27 februarie 2022 și 5 și 6 martie 2022 organizate în Brașov, respectiv Otopeni-

București în cadrul Campionatului Național de hochei pe gheață Juniori II U16, sezonul 2021-

2022. 

 

Conform Convenției de Colaborare din data de 26 noiembrie 2021 încheiată între CSS Triumf 

București și ACS Steaua Rangers, s-a stabilit că cele două structuri sportive vor concura la 

competițiile interne sub denumirea CSS Triumf București – ACS Steaua Rangers. 
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Având în vedere această situație de fapt, Comisia de Disciplină de la nivelul FEDERAȚIEI 

ROMÂNE DE HOCHEI PE GHEAȚĂ (FRHG) a decis sancționarea CSS Triumf București, în 

temeiul dispozițiilor art. 39.2. lit. b) din Regulamentul de Disciplină și ale art. 5.6.11 din 

Regulamentul de organizare și desfășurare a Campionatului Național de Hochei pe Gheață 

Juniori II U16, sezonul 2021-2022 cu excluderea din Campionatul Național de hochei pe gheață 

Juniori II U16, sezonul 2021-2022. Totodată, s-a dispus și interzicerea CSS Triumf București de 

a se înscrie în Campionatul Național de Juniori II U16 în sezonul competițional 2022-2023. 

 

Această situație de fapt este dovedită de următoarele înscrisuri (înscrisuri care au fost puse atât 

la dispoziția Comisiei de Disciplină, cât și Comisiei de Apel): 

 Raportul suplimentar întocmit cu ocazia meciului programat în data de 26 februarie 2022 

la Brașov între CSM Corona Brașov și CSS Triumf București-ACS Steaua Rangers în 

cadrul Campionatului Național de hochei pe gheață Juniori II U16, sezonul 2021-2022; 

 Raportul suplimentar întocmit cu ocazia meciului programat în data de 27 februarie 2022 

la Brașov între între CSM Corona Brașov și CSS Triumf București-ACS Steaua Rangers 

în cadrul Campionatului Național de hochei pe gheață Juniori II U16, sezonul 2021-

2022; 

 Adresa echipei CSS Gheorgheni Nr. 172/04.03.2022; 

 Rapoartele oficiale ale jocurilor din datele de 5 și 6 martie 2022 desfășurate în Otopeni-

București între CSS Triumf Bucuresti - ACS Steaua Rangers și CSS Gheorgheni în 

cadrul Campionatului Național de hochei pe gheață Juniori II U16, sezonul 2021-2022. 

 

Din analiza apelului formulat de CSS Triumf București rezultă faptul că nu se contestă situația 

de fapt (respectiv, neprezentarea la meciurile programate în datele de 26 și 27 februarie 2022 și 

5 și 6 martie 2022 organizate în Brașov, respectiv Otopeni-București în cadrul Campionatului 

Național de hochei pe gheață Juniori II U16, sezonul 2021-2022). 

 

Cu privire la argumentele invocate pe calea apelului, au fost constatate următoarele: 

 

Referitor la cele două adrese invocate de CSS Triumf București în susținerea motivării apelului, 

se arată de către aceasta că prin respectivele adrese ”s-a cerut acordul privind amânarea și 

reprogramarea etapelor de campionat până la aprobarea bugetului pe anul 2022”. 

 

Din analiza înscrisurilor puse la dispoziție Comisiei de Apel rezultă că CSS Triumf București a 

transmisă către FRHG două adrese: 

 Adresa înregistrată sub nr. 116 din 17 februarie 2022 

 Adresa înregistrată sub nr. 164 din 4 martie 2022 transmisă FRHG la data de 7 martie 

2022 (prin e-mail). 

 

Prin Adresa înregistrată sub nr. 116 din 17 februarie 2022 s-a învederat că: ”din motive 

obiective (nealocarea bugetară pe anul 2022 de către Ministerul Sportului) nu putem participa la 

Etapa dublă de CN U16 programată în perioada 19-20.02.2022 în localitatea Galați”. 

 

Acestei cereri i s-a dat curs, fiind aprobată cererea de amânare și de reprogramare a 

respectivei etape.  
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Se observă și faptul că această cerere a fost comunicată FRHG înainte de derularea meciurilor 

și, totodată, a avut ca obiect strict etapa dublă de CN U16 programată în perioada 19-

20.02.2022 la Galați și nu și alte etape ulterioare acestei date. 

 

Prin Adresa înregistrată sub nr. 164 din 4 martie 2022 și comunicată FRHG la data de 7 martie 

2022 s-a solicitat: ”până la alocarea bugetului pe anul 2022 de către Ministerul Sportului, vă 

rugăm să fiți de acord cu amânarea și reprogramarea etapelor de campionat la categoria CN 

U16 în care este angrenată echipa clubului nostru”. 

 

Se observă faptul că această adresă a fost comunicată FRHG la data de 7 martie 2022 așadar, 

după datele la care ar fi trebuit să se dispute meciurile (26 și 27 februarie 2022 și 5 și 6 martie 

2022 organizate în Brașov, respectiv Otopeni-București în cadrul Campionatului Național de 

hochei pe gheață Juniori II U16, sezonul 2021-2022). 

 

Prin urmare, CSS Triumf București nu a adus la cunoștința FRHG anterior disputării meciurilor 

faptul că echipa nu se poate prezenta și nici nu a solicitat amânarea și reprogramarea acestora 

(cererea de amânare fiind ulterioară datelor la care s-au disputat meciurile). 

 

În aceste condiții, situația de fapt reținută de Comisia de Disciplină este corectă și argumentul 

invocat de CSS Triumf București pe calea apelului formulat nu este de natură să justifice în 

niciun fel faptul că echipa nu s-a prezentat să dispute meciurile programate în Campionatul 

Național de hochei pe gheață Juniori II U16, 2021-2022. 

 

Pentru toate aceste considerente, în temeiul dispozițiilor art. 64 din Statutul FEDERAȚIEI 

ROMÂNE DE HOCHEI PE GHEAȚĂ (FRHG), 

 

 

D E C I D E: 

 

Art. 1 – (1) Cu unanimitate de voturi a membrilor prezenți ai Comisiei de Apel de la nivelul 

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE HOCHEI PE GHEAȚĂ (FRHG), se respinge apelul formulat de CSS 

Triumf București cu sediul în București, str. Dr. Primo Nebiolo, nr. 2, sector 1, cu număr de 

înregistrare în Registrul Sportiv B/A1/00040/2001, certificat de identitate sportivă nr. 

41/23.10.2001. 

(2) Se menține sancțiunea aplicată CSS Triumf București prin Decizia nr. 239 din 10 martie 

2022, sancțiune constând în: 

 echipa de Juniori II U16 a CSS Triumf București este exclusă din Campionatul Național 

de hochei pe gheață Juniori II U16, sezonul 2021-2022 

 CSS Triumf București va avea interdicție de a se înscrie în Campionatul Național de 

Juniori II U16 în sezonul competițional 2022-2023. 

(3) Sancționarea CSS Triumf București s-a dispus în temeiul dispozițiilor art. 39.2. lit. b) din 

Regulamentul Comisiei de Disciplină coroborate cu dispozițiile art. 5.6.11. din Regulamentul de 

organizare și desfășurare a Campionatului Național de Hochei pe Gheață Juniori II U16, 

sezonul 2021-2022 motivat de faptul că CSS Triumf București – ACS Steaua Rangers nu s-a 

prezentat la meciurile programate în datele de 26 și 27 februarie 2022 și 5 și 6 martie 2022 

organizate în Brașov, respectiv Otopeni-București în cadrul Campionatului Național de hochei 

pe gheață Juniori II U16, sezonul 2021-2022. 

(4) Urmare a faptului că sancțiunea aplicată CSS Triumf București a fost menținută, sancțiunea 

aplicată prin Decizia nr. 239 din 10 martie 2022 își produce efectele în continuare. 
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Art. 2 – Serviciile de resort din cadrul FRHG vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
Hotărâri. 
 
Art. 3 – Prezenta Hotărâre se va comunica CSS Triumf București. 

 

 

 

Comisia de Apel 

din cadrul 

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE HOCHEI PE GHEAȚĂ  

(FRHG) 


