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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  

 
Nr. 249/11.03.2022 

Către:  CSS Miercurea Ciuc 

 

Referitor: Contestația  înregistrată sub nr 607/02.12.2021 

 

Subscrisa, FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE HOCHEI PE GHEAȚĂ, 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, reprezentată prin dl Alexandru 

NISTOR,  în calitate de Secretar General (denumită în continuare ”FRHG”); 

 

În raport de aspectele învederare în cadrul Contestației înregistrată sub nr. 607/02.12.2021, vă 

supunem atenției următoarele: 

 

Contestația înregistrată la CSS Miercurea Ciuc sub nr. 607 din 2 decembrie 2021, a fost 

transmisă FRHG la data de 3 decembrie 2021. 

 

Dispozițiile Regulamentului de organizare și desfășurare a Campionatului Național de hochei pe 

gheață Juniori I U16, Sezonul 2021 – 2022, aprobat la data de 21 iulie 2021,  prevede 

următoarele: 

”Art. 8.1 Comisia Centrală de Competiţii va lua în consideraţie contestaţiile privind dreptul de joc 

al unui jucător al echipei, privind organizarea şi desfăşurarea jocurilor care nu respectă 

prevederile regulamentelor şi care sunt însoţite de dovada achitării taxei de contestaţie. Comisia 

Centrală de Competiţii se poate sesiza din oficiu și să aplice măsurile ulterioare în cazurile 

evidente de încălcare a regulamentului. 

Art. 8.2 Contestaţiile se pot face înainte de începerea jocului, în pauză şi după terminarea 

jocului dar nu mai târziu de 60 minute de la terminarea meciului. 

Art. 8.3 Împotriva dreptului de joc al sportivilor sau pentru substituiri, se pot face contestaţii 

înainte de începerea jocului, în pauză şi după terminarea jocului dar nu mai târziu de 60 minute 

de la terminarea meciului. Contravaloarea taxei de contestaţie se va vira în contul FRHG. 

Dovada achitării taxei de contestaţie se va face în termen de 48 de ore. 

Art. 8.4 Contestaţiile neplătite în termen nu vor fi luate în considerare. 

 

mailto:office@rohockey.ro


2 

 

Art. 8.5 Nerespectarea termenului anulează contestaţia, dar nu şi eventualele măsuri 

disciplinare ce se impun vinovaţilor”  

 

În speța supusă analizei de către dvs., desfășurarea cronologică a faptelor a constat în: 

 meciul la care faceți referire în Contestație trebuia să se dispute pe data de 28.11.2021; 

  Contestația a fost depusă la FRHG în data de 03.12.2021; 

 plata taxei a fost efectuată în data de 7 decembrie 2021. 

 

În aceste condiții, transpare cu evidență faptul că nu a fost respectat nici termenul pentru 

formularea contestației (prevăzut de art. 8.2. și 8.3. teza I-a din Regulamentul de organizare și 

desfășurare a Campionatului Național de hochei pe gheață Juniori II U16) și nici termenul 

pentru plata taxei (prevăzut de art. 8.3. teza a II-a din același Regulament). 

 

În aceste condiții, având în vedere faptul că prezenta Contestație  a fost formulată cu 

nerespectarea termenelor și condițiilor prevăzute de  Regulamentul Campionatului 

Național de hochei pe gheață Juniori II U16, sunt incidente dispozițiile art. 8.5. din același 

Regulament referitoare la anularea contestației, motiv pentru care aceasta nu va fi luată 

în considerare. 

 

 


