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REGULAMENT de ORDINE INTERIOARĂ A LOTURILOR NAȚONALE DE HOCHEI PE 
GHEAȚĂ ALE ROMÂNIEI 

 
 
 
Articolul 1. DISPOZIȚII GENERALE 

1.1 Pentru buna organizare a activităților loturilor naționale de hochei pe gheață masculine și feminine și 

pentru realizarea obiectivelor sportive stabilite, se elaborează prezentul Regulament de Ordine Interioară 

care stipulează drepturile și obligațiile ce revin FRHG, colectivelor tehnice și sportivilor de lot național. 

 
1.2 Activitatea jucătorilor și colectivului tehnic convocați la loturile naționale ale României se desfășoară 

conform prevederilor din: 

- Regulamentul de Disciplină, Regulamentul de Transfer intern și internațional, Statutul FRHG 

- IIHF Rules & Regulations: Regulamente, Reglementări, Coduri, Norme IIHF etc.   

- Deciziile ANAD și WADA  

- Hotărârile Biroului Federal. 

 
Articolul 2. NOȚIUNI 

2.1 Un lot național se constituie din antrenorii, tehnicienii și sportivii de valoare. 

 
2.2 Principiile FRHG privind jocul de hochei pe gheață în obținerea performanței și realizarea obiectivelor 

sportive:  

 Abilitățile specifice hocheiului pe gheață: forța, echilibrul, viteza de reacție, îndemânarea, 

coordonarea mână – ochi, viziunea, anticiparea fazelor de joc.  

 Disciplina și Respectul: fiecare sportiv poate juca într-un mediu sigur și plăcut. Aceasta este obligația 

tuturor celor care joacă hochei pe gheață: să păstreze jocul în siguranță și corect. 

 Spiritul de echipă: înseamnă solidaritate, integritate, prietenie și fair-play. 

 Pasiunea pentru hochei: presupune respectul pentru joc, pentru coechipieri, pentru adversari, arbitri, 

persoane implicate în activitatea de hochei pe gheață dar și respectul pentru culorile țării. Hocheiul nu 

poate exista fără această pasiune 

 
2.3 Performanțele sportive se obțin prin munca și disciplina tuturor componenților unui lot național, de la 

antrenorul principal până la cel mai tânăr component. Nu trebuie uitat că victoria, ca și înfrângerea sunt 

ale echipei naționale și nu ale unui jucător individual. 
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2.4 Relația interumană atât pe arenă, în timpul jocului/pregătirii cât și în afara arenei, bazată pe prietenie, 

solidaritate și respect reciproc este decisivă în atingerea performantelor sportive.  

 
2.5 Respectul pentru coechipieri, pentru arbitri dar și pentru adversari este esențial.  

 
2.6 Comportamentul civilizat în teren, la jocuri și antrenamente, în hotel, restaurant sau în alte locuri 

publice reflectă calitatea unui lot național și induce respectul tuturor față de echipă și de componenții 

acesteia. 

 
2.7 Ținuta de prezentare, echipamentul uniform de antrenament și joc, politețea și modestia în orice 

dialog cu spectatori, suporteri, ziariști sau alți sportivi sunt condițiile pe care trebuie să le aibă un lot 

național reprezentativ. 

 
Articolul 3. CONVOCAREA 

3.1 Convocarea jucătorilor seniori si juniori la loturile naționale se va face cu 21 de zile înainte de 

începerea perioadei de pregătire, în forma scrisă, prin convocatorul oficial trimis de Directorul Tehnic al 

FRHG. Prezența sportivilor convocați la loturile naționale este obligatorie, conform cu informațiile 

transmise prin convocator.  

 
3.2  Prin exceptie, Convocările pot fi făcute și cu mai puțin de 21 de zile, în următoarele cazuri:  

 acțiuni neprevăzute anterior ale loturilor naționale 

 înlocuirea unor jucători accidentați 

 înlocuirea unor jucători respinși de către IIHF din punct de vedere al eligibilității 

 înlocuirea unor jucători excluși din lot, înlocuirea unor jucători care nu juca la lotul național din 

motive medicale 

 alte situatii  

 
3.3 Pentru loturile naționale de seniori/senioare, Convocatorul va fi transmis pe email către structura 

sportivă la care este legitimat sportivul/sportiva. 

 
3.4 Responsabilitatea comunicării tuturor informațiilor transmise de FRHG prin convocator revine 

structurii sportive la care este legitimat sportivul. 

 
3.5 Cluburile au obligaţia de a trimite jucătorii selecţionaţi la echipa naţională atunci când sunt convocaţi 

pentru pregătire, cantonamente şi jocuri. Nerespectarea convocărilor trimise de către FRHG cluburilor se 

sancţionează cu: 

a) amendă acordată clubului de la 2.000 la 5.000 RON pentru fiecare jucător care nu s-a prezentat 

la echipa naţională 

b) suspendarea clubului pentru 12 luni calendaristice. 

Sancțiunile se aplică cumulat. 

Precizare: Obligativitatea cluburilor față de echipele naționale este prevăzută în Regulamentul de 

Transfer al IIHF. 
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3.6 Orice Jucător înregistrat la un club are obligația de a răspunde afirmativ atunci când este convocat de 

către FRHG pentru a evolua pentru una din echipele naționale ale acesteia. Refuzul jucătorului/jucătoarei 

se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 2.000 RON 

b) suspendare din orice competiție oficială timp de 12 luni calendaristice 

c) sancţiunile de la pct. a) şi b) se cumulează. 

Precizare: Obligativitatea jucătorilor/jucătoarelor față de echipele naționale este prevăzută și în 

Regulamentul de Transfer al IIHF.  

 
3.7 Cluburile au obligaţia ca, în cazul accidentării sportivului(lor)/sportivei(lor) convocați la loturile 

naționale să transmită la FRHG documentele medicale doveditoare eliberate în exclusivitate de către 

Institutul Național de Medicină Sportivă București (INMS): recomandarea medicilor, adeverința medicală, 

investigații – analize, imagistică, la maximum 24 ore după producerea cauzelor. FRHG poate solicita 

contra-expertiza medicală. Nerespectarea se sancţionează cu: 

a) sportivul(ii)/sportiva(le) suspendare din activitatea competiţională minimum 12 luni calendaristice 

b) clubul cu amendă de la 2.000 la 5.000 RON pentru fiecare jucător. 

Sancțiunile se aplică cumulat. 

 
3.8 Un Jucător ce nu poate răspunde unei convocări FRHG pentru care este selecționabil, din cauza unei 

accidentări sau a unei boli, are obligația ca, la cererea FRHG să se supună unui examen medical 

efectuat de un medic, desemnat de către FRHG, din cadrul Institutului Național de Medicină Sportivă 

București (INMS). Refuzul jucătorului/(lor) jucătoarei(lor) se sancţionează cu: 

a) amendă de la 1.000 la 2.000 RON  

b) suspendare din orice competiție oficială timp de 12 luni calendaristice 

c) sancţiunile de la pct. a) şi b) se cumulează. 

 
3.9 Indiferent de motivele medicale, jucătorul se va prezenta la data, locul și ora convocării la lotul 

național. In funcție de rezultatul contraexpertizei medicale se va decide menținerea sportivului la acțiunea 

lotului național sau înlocuirea sa de urgență. 

Pentru sportivii netransportabili FRHG va găsi soluții pentru realizarea contraexpertizei medicale. 

 
3.10 Pentru alte situații decât cele medicale, cererea de motivare va fi analizată de către antrenorul 

principal al lotului național împreună cu Directorul tehnic FRHG iar decizia va fi luată imediat ce au fost 

informați de solicitare. 

 
3.11 În cazul în care un Jucător convocat la lotul național de seniori/senioare/U18/tineret U20 refuză 

convocarea sau lipsește nemotivat un număr de zile sau toată perioada de la acțiunea lotului național 

respectiv, acestuia i se vor aplica următoarele sancțiuni:  

a) amendă de la 1.000 la 2.000 RON  

b) suspendare din orice competiție oficială timp de 12 luni calendaristice 

c) sancţiunile de la pct. a) şi b) se cumulează 

 
In cazul Jucătorilor români care activează la echipe din străinătate sunt aplicabile dispozitțile 

reglementărilor IIHF referitoare la convocările la loturile naționale.  
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Perioada de suspendare se va calcula începand cu primul joc oficial din competițiile interne de după 

acțiunea lotului național în cauză. 

 
3.12 Lipsa de preocupare pentru asigurarea pregătirii sau tratamentului medical în cadrul cluburilor a 

jucătorilor selecţionaţi la echipa naţională se sancţionează cu: 

amendă de la 1.000 la 2.000 RON. 

 
3.13 Folosirea, în jocuri publice amicale sau turnee, a jucătorilor selecţionaţi aflaţi în stare de accidentare, 

pe durata convocării loturilor sau a tratamentului fixat de INMS Bucureşti se sancţionează cu: 

amendă de la 1.000 la 2.000 RON. 

 
3.14 Decontarea transportului la și de la locul acțiunii lotului se va face pe baza prezentării documentelor 

individuale de transport. Achitarea contravalorii biletelor de avion, tren, autobuz se va efectua prin 

conturile personale ale membrilor lotului național. 

 
3.15 Deplasarea cu autoturismul propriu se acceptă numai în cazuri deosebite, cu acordul antrenorului 

principal și a antrenorului federal/ directorului tehnic și cu asumarea responsabilității acestora față de 

eventualele consecințe nedorite (accidente etc.). 

 
Articolul 4. ELIGIBILITATEA  
 
Conform IIHF_Bylaw 4 Player Eligibility to Participate in the IIHF Championship Program and Olympic 

Competitions, 

4.1 Jucătorii trebuie să îndeplinească următoarele cerințe pentru a participa la Campionatele IIHF și 

Competițiile Olimpice: 

(a) să dețină cetățenia în țara reprezentată și să se supună jurisdicției MNA pe care o reprezintă; 

(b) să completeze și să prezinte IIHF înregistrarea jucătorului IIHF; și 

(c) să depună la IIHF un pașaport național al țării pe care o reprezintă care este valabil pe durata 

evenimentului. 

 
4.2. Jucători care nu au jucat niciodată într-un campionat IIHF  

4.2.1 Un jucător de sex masculin care are două sau mai multe cetățenii legale sau și-a schimbat 

cetățenia sau a dobândit sau a renunțat la o cetățenie și dorește să participe pentru prima dată la un 

Campionat IIHF și/sau o competiție olimpică sau la calificări la aceste competiții, atunci, pentru a juca 

pentru țara pe care alege să o reprezinte, Jucătorul trebuie să: 

(a) dovedească că: 

(i) a participat la competițiile din țara sa aleasă în mod constant, pe o perioadă de cel puțin 16 luni 

consecutive (480 de zile) și pe parcursul a două sezoane de hochei după vârsta de 10 ani 

(ii) a locuit în țara sa aleasă în perioada respectivă și 

(iii) nu a fost transferat în altă țară și nici nu a jucat hochei pe gheață pentru o echipă înregistrată sau 

situată în orice altă țară în perioada respectivă; și 

(b) dacă țara aleasă de el este una în care jucătorul s-a transferat, atunci acesta trebuie să fi avut un 

transfer internațional care a fost aprobat de IIHF și datat cu cel puțin 16 luni (480 de zile) înainte de 

participarea sa propusă. 
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4.2.2 O jucătoare care are două sau mai multe cetățenii legale sau și-a schimbat cetățenia sau a 

dobândit sau a renunțat la o cetățenie și dorește să participe pentru prima dată la un Campionat IIHF 

și/sau la o competiție olimpică sau la calificări la aceste competiții, atunci, pentru a juca pentru țara 

aleasă, jucătorul trebuie să: 

(a) demonstreze că: 

(i) a participat la competițiile din țara ei aleasă în mod constant, timp de cel puțin opt (8) luni consecutive 

(240 de zile) și pe parcursul unui sezon de hochei după vârsta de 10 ani 

(ii) a locuit în țara sa aleasă în perioada respectivă și 

(iii) nu a fost transferată în altă țară și nici nu a jucat hochei pe gheață pentru o echipă înregistrată sau 

situată în orice altă țară în perioada respectivă; și 

(b) dacă țara aleasă de ea este una în care s-a transferat jucătoarea, atunci ea trebuie să fi avut un 

transfer internațional care a fost aprobat de IIHF și datat cu cel puțin opt luni (240 de zile) înainte de 

participarea propusă. 

 
4.3. Eligibilitatea jucătorilor care au jucat într-un campionat IIHF 

4.3.1 Dacă un jucător a reprezentat o țară în orice campionat IIHF, sau în competiția olimpică sau în 

calificarea la aceste competiții, el nu va fi eligibil să reprezinte o altă țară, cu excepția faptului că poate 

solicita IIHF pentru a reprezenta o altă țară dacă: 

(a) este cetățean al țării respective; 

(b) are un transfer internațional care a fost aprobat de IIHF și datat cu cel puțin patru ani înainte de 

începerea competiției IIHF la care dorește să participe; 

(c) a participat, în mod constant, și a locuit în țară timp de cel puțin patru ani consecutivi (1460 de zile) la 

competițiile naționale din noua sa țară, perioadă în care nu s-a transferat în altă țară și nici nu a jucat 

hochei pe gheață pentru o echipă înregistrată/situată în orice altă țară: și 

(d) nu a jucat pentru țara sa anterioară într-o competiție IIHF nici în această perioadă de patru ani, nici 

între finalizarea acestei perioade de patru ani și începerea campionatului IIHF în care dorește să 

participe. 

 
4.4 Jucătorii care se află sub incidența prevederilor IIHF_Bylaw 4 (4.2.1; 4.2.2 și 4.3.1) nu pot participa la 

perioada de15 zile de „turnee demonstrative“ (Try-Out Exhibition Games). În caz contrar, aceștia întrerup 

continuitatea de 480 de zile sau 240 de zile sau de 1460 de zile impusă de IIHF și deci, devin neeligibili și 

pierd dreptul de a reprezenta țara aleasă. În această situație, Federația aleasă de jucător și care l-a 

susținut în demersul de obținere a cetățeniei, îl va suspenda din activitatea sportivă pe o perioadă de 12 

luni. Perioada de suspendare se va calcula începand cu primul joc oficial din competițiile interne de după 

acțiunea lotului național în cauză. 

 
 
Articolul 5. ECHIPAMENTUL 

5.1 Este interzis ca, pe echipamentul de joc să apară înscrisuri/desene etc care au conotație politică. 

Managerul de echipament de la lotul național împreună cu Team Managerul au obligația de a verifica 

echipamentul de joc (tricouri, căști, mănuși, pantaloni etc) și de a lua măsurile necesare, conform 

prevederilor IIHF: acoperirea cu bandă adezivă a suprafeței respective (unde apare înscrisul/desenul etc 

cu conotație politică) sau schimbarea obiectului de echipament respectiv. 
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În caz de nerespectare a acestor prevederi, se va interzice participarea în joc a jucătorului/lor în cauză 

împreună cu suspendarea din activitatea competiţională a acestuia/acestora pe o perioadă de 12 luni 

calendaristice. 

 
5.2 Pe timpul desfăşurării acţiunilor competiţionale de obiectiv ale FRHG, componenţii/componentele 

echipelor reprezentative sunt obligaţi/te să folosească echipamentul stabilit de către FRHG şi IIHF 

conform regulamentului de joc, precum şi a vestimentaţiei de reprezentare cu logo-urile stabilite de cele 

două foruri amintite. 

Nerespectarea acestei prevederi se sancţionează cu suspendarea din activitatea competiţională a 

acestuia (acesteia)/acestora pe o perioadă de 12 luni calendaristice. 

În cazul în care IIHF va amenda FRHG pentru astfel de abateri, amenzile vor fi suportate de către 

Jucătorul  în cauză. Dreptul de joc îl vor dobândi la terminarea celor 12 luni calendaristice de suspendare 

și la achitarea amenzii aplicate FRHG de către IIHF. 

 
5.3 Dacă Jucătorul/Jucătorii, antrenorii, staful echipei etc acționează în sensul în care cauzează pagube 

echipamentului de joc/prezentare/antrenament, echipamentului tehnic, vestiarelor, hotelurilor etc. se va 

aplica o amendă de 1.000 RON și obligația ca cei vinovați să plătească integral toate pagubele. În plus, 

cei în culpă vor fi suspendați din activitatea hocheistică până la achitarea integrală atât a amenzii cât și a 

contravalorii pagubelor provocate. 

 
5.4 Jucătorul/Jucătorii, antrenorii, staful echipei etc preiau pe bază de proces verbal echipamentul de 

prezentare, de antrenament și competiție, să-l folosească exclusiv la acțiunile lotului național, să-l 

întrețină și să-l predea la încheierea fiecărei acțiuni. 

În caz contrar, Jucătorul/Jucătorii etc vor plăti o amendă de 1.000 RON și contravaloarea echipamentului 

nepredat. În plus, vor fi suspendați din activitatatea hocheistică până la achitarea integrală atât a amenzii 

cât și a contravalorii echipamentului. 

 
5.5 Membrii lotului național sunt obligați să folosească echipamentul oferit de FRHG pentru toate 

activitățile loturilor naționale: jocuri oficiale și amicale, deplasări, conferințe de presă, interviuri etc. 

 
Articolul 6. ETICA SPORTIVĂ 

6.1 Jucătorii și oficialii echipelor sunt obligați ca, de câte ori se cântă Imnul României - atât la meciurile 

oficiale cât și la cele amicale - în timpul intonării Imnului de stat al României, să aibă o poziție dreaptă, în 

picioare, cu fața spre locul unde este arborat drapelul României, jucătorii să își scoată căștile de pe cap 

iar oficialii să aibă capul descoperit.  

 
6.1.1 Orice Jucător dar și orice oficial care are o altă manifestare decât cea descrisă în articolul  5.1 va fi 

sancționat cu o amendă de 500 de lei pentru fiecare încălcare a dispoziției articolului de mai sus. 

 
6.1.2 Jucătorul cât și oficialul va fi suspendat din orice competiție organizată sub egida FRHG până la 

achitarea sumei de 500 de lei. 

 
6.2 La competițiile oficiale IIHF la care participă loturile naționale ale României (Campionate Mondiale, 

Challenge Cup, Turnee de calificare olimpiadă)  este interzis jucătorilor a participa înaintea, în timpul sau 
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după încheierea jocului la intonarea altor imnuri sau cântece religioase decât Imnul de Stat al României și 

Imnul echipei naționale câștigătoare.  

În caz contrar, oficialii loturilor naționale (team leaders etc)  au datoria de a informa FRHG,  încât CCC să 

aplice sanțiunile prevăzute în Regulamentul de Discplină: 

a) fiecare jucător în culpă va fi amendat cu 2.000 RON 

b) suspendare din orice competiție oficială timp de 12 luni calendaristice 

Sancțiunile se aplică cumulat. 

CCC se poate autosesiza față de încălcarea acestor prevederi ale Regulamentului și poate lua măsurile 

impuse de Regulamentul de Disciplină. 

 
Meciurile de hochei pe gheață ale echipelor reprezentative ale României nu sunt acțiuni civice. Acestea 

sunt acțiuni sportive. Pe terenurile de joc, sportivii trebuie să fie preocupați și concentrați pe performanță; 

ei nu trebuie să fie instrumente de propagandă politică; ei trebuie să promoveze hocheiul pe gheață și 

valorile lui, așa cum le-a definit IIHF: caracterul, pasiunea, altruismul, spiritul de echipă, respectul. 

Dincolo de arena sportivă, sportivii sunt liberi a se manifesta conform Constituției și Legilor României. 

 
6.3 Jucătorii loturilor naționale trebuie să depună întregul efort pentru a se antrena, menține și dezvolta, 

să se abțină de la tot ce este în detrimentul performanței lor sportive. Să participe activ la toate acțiunile 

lotului național prevăzute în planul de pregătire (turnee amicale, cantonamente de pregătire, turnee) cât și 

la Campionatele Mondiale. 

 
6.4 Jucătorii loturilor naționale trebuie să colaboreze direct și permanent cu medicul lotului, în timpul și în 

afara perioadelor de convocare, privind problemele medicale care apar. 

 
6.5 Jucătorii loturilor naționale trebuie să aibă o comportare demnă, responsabilă și regulamentară față 

de oficiali, adversari sportivi, spectatori, ziariști în terenul de joc și în afara lui 

 
6.6 Jucătorii loturilor naționale nu vor amesteca în activitatea hocheistică de la lotul național interesele 

familiare sau ale cluburilor de proveniență, acestea fiind confidențiale și strict personale. 

 
6.7 Declaraţiile în mass-media și postările în social-media cu caracter jignitor sau calomnios la adresa 

FRHG, persoanelor oficiale, oficialilor FRHG sau prezentarea tendenţioasă a unor situaţii neconforme 

realităţii, se sancţionează conform art. 13 din Statutul FRHG. 

 
6.8 Reprezentanții cluburilor, antrenorii, jucătorii, oficialii care exprimă în presă, social media sau alte 

mijloace media, aprecieri sau declarații calomnioase, jignitoare prin care denigrează public imaginea 

jocului de hochei pe gheață, a adversarilor, a altor cluburi și a reprezentanților acestora, a arbitrilor și a 

reprezentanților FRHG, constituie abateri grave de comportament și bună conduită. Pentru aceste abateri 

se aplică coroborat art. 13 și art. 14 din Statutul FRHG. 

 
6.9 Colectivul tehnic trebuie să aibă o atitudine deschisă față de mass-media, să prezinte pozitiv 

activitatea echipei și a colegilor lor. Orice nemulțumire se discută direct cu conducerea FRHG. 
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Articolul 7. COLECTIVUL TEHNIC  

7.1 Colectivul tehnic este coordonat de către antrenorul federal/directorul tehnic și poate fi format din: 

antrenor principal, antrenor secund, antrenor cu portarii (după caz), psiholog, medic, kinetoterapeut, 

masseur, managerul de echipament.  

 
7.2 Antrenorul principal conduce și răspunde de întreaga activitate a colectivului tehnic și a lotului 

național de sportivi. Se subordonează antrenorului federal/directorului tehnic. 

 
7.3 În timpul activității lotului național, antrenorul principal va organiza zilnic o reuniune a colectivului 

tehnic și medical în care va analiza ziua precedentă și va trasa sarcinile individuale din ziua următoare. 

 
7.4 Colectivul tehnic are obligația de a crea și menține un climat optim performanței sportive, bazat pe 

colaborare și respect reciproc, pe disciplina programului zilnic și de antrenament. Orice abatere va fi 

analizată în cadrul colectivului tehnic, iar propunerea de sancționare va fi adusă la cunoștință antrenorului 

federal/directorului tehnic. 

 
7.5 Colectivul tehnic are obligația de a întocmi, sub coordonarea antrenorului federal/directorului tehnic, 

planurile de pregătire, precum și lotul lărgit. Acestea vor deveni operative după aprobarea lor de către 

Biroul Federal al FRHG. 

 
7.6 În procesul de pregătire, colectivul tehnic va pune accent pe omogenizarea echipei, dar și pe 

antrenamentele individuale tehnico-tactice și psihologice. 

 
7.7 Colectivul tehnic are obligația de a colabora permanent cu stafful medical. 

 
7.8 La încheierea fiecărei acțiuni a lotului național, colectivul tehnic va realiza o analiză a fiecărui jucător. 

Analiza va fi înaintată antrenorului federal/directorului tehnic. 

 
7.9 În funcție de rezultatele obținute, antrenorul principal poate propune directorului tehnic cuantumul 

premierilor sportivilor, precum și eventuale amenzi aplicate sportivilor pentru abateri disciplinare. Aceste 

premieri se vor acorda pe baza unui acord (scris sau verbal) încheiat între componenții lotului național și 

Președintele FRHG.  

 
7.10 Necesarul de echipament și de alte materiale ajutătoare va fi stabilitt de către antrenorul secund 

împreună cu managerul de echipament. Lista cu necesarul va fi transmisă antrenorului 

federal/directorului tehnic. 

 
7.11 Membrii colectivului tehnic sunt obligați să participe activ la toate cursurile de perfecționare 

profesională organizate sau propuse de către FRHG. 

 
STAFFUL MEDICAL 

7.12 Asistența medicală a lotului național este asigurată de colectivul medical compus din: medic, 

kinetoterapeut, psiholog, maseur. Componența colectivului medical va fi diferențiată în funcție de etapa 

de pregătire, de tipul de competiție și de categoria de vârstă a lotului național (seniori, U20, U18, 

senioare). 
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7.13 Medicii, fizioterapeutul și maseurul răspund de problemele medicale și de recuperarea după efort 

(antrenamente, cantonamente, meciuri). Conducerea, îndrumarea și responsabilitatea stării de sănătate a 

lotului revine medicului de lot. 

 
7.14 Împreună cu conducerea tehnică a lotului național, medicul va contribui la includerea în planul de 

pregătire a componentei medicale, urmărindu-se obținerea și menținerea formei sportive, în funcție de 

obiectivele sportive, printr-o alimentație și medicamentație adecvate, prin optimizarea refacerii și 

recuperării după efort. 

 
7.15 Circuitul medical va fi efectuat de întregul lot lărgit, înainte de Campionatele Mondiale. Circuitul 

medical se va efectua în exclusivitate la Institutul Național de Medicină Sportivă.  

 
7.16 Înainte de fiecare acțiune, medicului I se va transmite de către antrenori, planul și programul de 

pregătire, lotul de sportivi convocați și locația acțiunii, pentru organizarea asistenței medicale, stabilirea 

programului de refacere și recuperare, meniului și medicamentației corespunzătoare. 

 
7.17 Sportivii lotului național sunt obligați să colaboreze direct și permanent cu medicul lotului, în timpul și 

în afara perioadelor de convocare, privind problemele medicale care apar, iar medicul are obligația să 

informeze antrenorul principal și directorul tehnic al FRHG asupra acestor probleme, a modului de 

soluționare a lor și a prognozei de recuperare a capacitații de efort necesară antrenamentelor și 

competițiilor următoare. 

 
7.18 În caz de îmbolnăvire sau accidentare, medicul răspunde de investigare și diagnostic, tratament, 

refacere, recuperare, acordarea repausului, efort individualizat și reintegrarea în efort total. 

 

7.19 Orice accident va fi anunțat antrenorului federal/directorului tehnic spre a demara demersurile către 

societatea de asigurări. 

 
7.20 Procurarea medicamentelor și susținătoarelor de efort și punerea lor la dispoziția lotului intră în 

responsabilitatea antrenorului federal/ directorului tehnic, pe baza referatului de necesitate înaintat de 

către medic. 

 
7.21 Medicamentele și susținătoarele de efort sunt achiziționate de către FRHG, iar cele neconsumate se 

vor depozita într-un spațiu corespunzător prin grija antrenorului federal/ directorului tehnic, rămânând la 

dispoziția lotului național. 

 
7.22 Drepturile financiare ale colectivului tehnic sunt stipulate în contractele sportive încheiate cu FRHG. 

Drepturile financiare vor fi achitate direct în conturile personale ale acestora. 

 
Articolul 8. DOPAJUL 

8.1 FRHG interzice folosirea de substanţe stimulatoare dopante sau stupefiante, prevăzute în listele 

oficiale ale ANAD, WADA, IIHF, CIO, COSR, în întreaga activitate de hochei pe gheață din România şi îşi 

rezervă dreptul de a comanda controale, prin intermediul ANAD, în competiții. Lista cu substanțe interzise 

se regăsește la:  

https://anad.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/11/LISTA-INTERZISA-2022-web.pdf 

https://anad.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/11/LISTA-INTERZISA-2022-web.pdf
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De asemenea, pe site-ul FRHG se regăsesc mai multe informații puse la dispoziție de către ANAD: 

https://www.rohockey.ro/frhg/anad/ 

 
8.2 În cazul în care din diferite motive medicale este necesară solicitarea unei scutiri pentru uz terapeutic 

acest demers se va efectua conform cu procedura standard a Comisiei Naţionale Antidoping.  

 
8.3 Toți jucătorii legitimați au obligativitatea de a se supune testelor de control antidoping, să furnizeze 

probe (ex: urină, sânge, salivă, transpirație) și să se supună oricărui alt tip de test de control prevăzut de 

către ANAD/WADA/IIHF/CIO/COSR.  

 
8.4 ANAD

1
 are dreptul de a efectua controale anti-doping fără aviz prealabil şi testări ţintă atât în 

competiţie, cât şi în afara competiţiei. În competiţie, selecţia jucătorilor pentru controlul anti-doping se 

face prin tragere la sorţi în mod egal pentru ambele echipe. Clubul organizator este obligat să asigure 

accesul la vestiare al ofiţerilor de control anti-doping delegaţi de ANAD şi condiţiile necesare efectuării 

controlului anti-doping, între care o staţie de control anti-doping compusă din cameră de aşteptare, 

cameră unde se desfăşoară şedinţa de colectare a probelor, grup sanitar cu două cabine, complet utilate, 

în conformitate cu prevederile Standardului Internaţional pentru Testări şi cu cele ale HG nr. 1592/2006. 

Tragerea la sorţi se efectuează în prezenţa Observatorului Federal al meciului respectiv sau 

Observatorului pentru arbitri dacă la meci nu a fost delegat Observator federal şi a reprezentanţilor 

desemnaţi de către fiecare echipă. Tragerea la sorţi are loc în a doua pauză a meciului.  

 
Conform ANAD, pentru jucătorii care nu au împlinit vârsta de 18 ani, cluburile sunt obligate să depună la 

sediul FRHG acordul părinților pentru efectuarea probelor antidoping ale acestora. În cazul în care 

cluburile nu depun acest acord, jucătorii respectivi nu vor avea drept de joc în Campionatele Naționale. 

 
8.5 Jucătorii depistaţi pozitiv la controlul anti-doping, precum şi refuzul jucătorilor de a participa la 

controlul anti-doping se sancţionează cu: 

a) amendă de la 2.000 la 4.000 RON 

b) suspendarea din activitatea competiţională pentru minimum 6 (şase) luni. 

Sancțiunile se aplică cumulat. 

 
8.6 Persoanele oficiale implicate în dopajul jucătorilor se sancţionează cu: 

a) amendă de la 2.000 la 4.000 RON 

b) suspendarea din activitatea competiţională pentru minimum 1 (un) an 

c) sancțiunile a) și b) se aplică cumulat 

d) în caz de recidivă excluderea din activitatea sportivă. 

 
Articolul 9. DISPOZIȚII FINALE 

9.1 FRHG își rezervă dreptul de a sancționa pecuniar orice abatere disciplinară. 

 
9.2 Pe durata convocărilor și pentru participarea activă la antrenamente și competiții, sportivii lotului 

național au următoarele drepturi asigurate de către FRHG: 

 Condiții optime de pregătire și participare la competiții. 

                                                 
1
 Agenţia Naţională Anti-Doping 

https://www.rohockey.ro/frhg/anad/
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 Transportul dus – întors de la și la locul de reședință. Rambursarea costului transportului se va face 

pe baza documentelor doveditoare. Deplasarea cu autoturismul propriu se face în cazuri speciale, cu 

aprobarea antrenorului principal și a antrenorului federal/ directorului tehnic și cu asumarea 

responsabilității acestora față de eventualele consecințe nedorite (accidente etc.). 

 Asigurare medicală atât la etapele de pregătire la acțiunile lotului național cât și în timpul 

Campionatelor Mondiale.  

 
9.3 Toți componenții unui lot național (jucători, stafful tehnic etc) au obligația de a nu amesteca în 

activitatea hocheistică de la lotul național cu interesele familiare sau ale cluburilor de proveniență, 

acestea fiind confidențiale și strict personale. 

 
9.4 Prezentul Regulament este valabil pentru toate loturile naționale de hochei pe gheață masculine și 

feminine ale României. 

 
9.5 FRHG respectă toate regulile și programele de integritate IIHF privind cei patru (4) piloni prin care 

IIHF definește Integritatea (https://www.iihf.com/en/statichub/20040/integrity): 

1. ANTIDOPING: Scopul este de a proteja jucătorii curați, menținând hocheiul pe gheață fără dopaj. 

2. MANIPULAREA competiției: Scopul este de a proteja caracterul incitant și imprevizibil al jocurilor 

de hochei pe gheață, împiedicând jucătorii, antrenorii sau oficialii să trișeze. 

3. ABUZ și HĂRȚUIRE: Prioritatea este de a proteja copiii și adulții din hochei pe gheață împotriva 

vătămărilor, oferind un spațiu sigur în care să poată practica sportul. 

4. ETICA: Obiectivul este de a încuraja conduita etică în hocheiul pe gheață prin descurajarea 

abaterilor etice. 

Regulile relevante pentru fiecare dintre cei 4 piloni de integritate se găsesc în Cartea de integritate IIHF: 

https://blob.iihf.com/iihf-media/iihfmvc/media/downloads/regulations/2022/iihf_integrity_book.pdf 

 
9.6 Jucător – un jucător de hochei, fie că este vorba despre un bărbat, fie că este vorba despre o femeie. 

 
 
Prezentul Regulament a fost aprobat de către Biroul Federal al FRHG din 20.10.2022 și intră în vigoare 

la aceeași dată. 

 

https://www.iihf.com/en/statichub/20040/integrity
https://blob.iihf.com/iihf-media/iihfmvc/media/downloads/regulations/2022/iihf_integrity_book.pdf

