
 

 

 

Regulament de disciplină CSM Tîrgu Mureș 

Secția Hochei pe Gheață 

 

 

În conformitate cu prevederile Statutului CSM TG-MS VSK, a Federației Române de Hochei pe Gheață și a 

Transylvanian Hockey League - Regulamentelor de Funcționare ce se aplică în activitatea sportivă, toți 

membrii: jucători, antrenori,cadre de specialitate și alte persoane, au obligația să desfășoare o activitate 

care să se situeze la cel mai înalt nivel pentru îndeplinirea Obiectivelor CSMTG-MSVSK 

 

I. DISPOZIȚII GENERALE 

 

Art.1.1   Prezentul „Regulament de disciplină,, cuprinde reguli și norme de conduită necesare pentru buna 

desfășurare a activității în cadrul  CSM TGM – MS VSK 

Art.1.2  „Regulamentul de disciplină„ se aplică tuturor persoanelor care își desfășoară activitatea în cadrul 

secției de hochei pe gheață. 

Art.1.3   Scopul prezentului „Regulament de disciplină„ este acela de a asigura buna funcționare a activității 

în condițiile unui climat intern judicios, corect, demn și plăcut, hochei înaltei performanțe sportive a 

angajaților și sportivilor, având la bază următoarele principii: 

         a) principiul bunei credințe 

         b) principiul respectului reciproc 

         c) principiul deontologiei profesionale 

         d) principiul egalității de șanse și de tratament 

         e) principiul solidarității 

          f) principiul transparenței 

         g) principiul răspunderii personale față de club și societate, pentru activitatea desfășurată 

              în orice plan: sportiv, didactic, administrativ 

 

II. OBLIGAȚIILE JUCĂTORILOR 

 

Art.2.1   Jucătorii sunt obligați să-și pună în valoare în mod nelimitat întreaga lor putere fizică și psihică, 

întreaga 

lor capacitate sportivă și intelectuală în interesul echipei de hochei a Clubului 

Art.2.2   Jucătorii au obligația să participe la pregătire și antrenamente, la jocuri sau alte acțiuni inițiate de 

Club. 

Art.2.3   Jucătorii sunt obligați să aibe în permanență o comportare publică sau particulară care să nu aducă 

prejudicii prestigiului și imaginii Clubului, Federației Române de Hochei pe Gheață și sportului românesc 

Art.2.4   Atât jucătorii, cât și părinții acestora, sunt obligați să se abțină de a face declarații publice sau de 

orice natură care ar prejudicia interesul Clubului. 

Art.2.5   Jucătorii sunt obligați să respecte și să aplice spiritul de fair-play față de toate persoanele implicate 

în procesul competițional sau de pregătire și antrenament (antrenori, cadre medicale, arbitrii, persoane 

oficiale) 

Art.2.6.   Să aducă la cunoștința antrenorilor orice neregulă constatată, abateri sau greutăți apărute în timpul 

antrenamentului sau în timpul jocului 

Art.2.7   Jucătorii sunt obligați să se prezinte  în caz de accidentare sau îmbolnăvire profesională la Cabinetul 

de Medicină sportivă și să se supună tuturor măsurilor de terapie medicală stabilită de medicul specialist 

Art.2.8   Toți jucătorii de hochei au obligația de a respinge orice încercare prin care li se oferă posibilitatea 

de a folosi substanțe medicale interzise care le-ar putea mări în mod artificial potențialul fizic și psihic.Orice 

încercare 



 

 

 

în acest sens din partea unor persoane va fi adusă imediat la cunoștința organelor de conducere a Clubului.                                        

Art.2.9   Jucătorii sunt obligați să participe activ în vedera realizării în cele mai bune condițiuni a activității de 

publicitate întreprinse de Club 

Art.2.10   Jucătorii sunt obligați să se prezinte la toate convocările Federației Române de Hochei pe Gheață  

pentru acțiunile loturilor naționale 

Art.2.11   Jucătorii trebuie să respecte Statutul, Regulamentul Federației Române de Hochei pe Gheață 

precum și deciziile organismelor de conducere 

 

III. OBLIGAȚIILE CONDUCERII ȘI ANTRENORILOR ECHIPEI 

 

În scopul desfășurării în condiții normale a activității de instruire sportivă și de participare la competiții, 

conducerea se obligă să asigure jucătorilor și staff-ului tehnic 

- baza sportivă și alte mijloace necesare asigurării unor condiții corespunzătoare de antrenament pentru 

atingerea  de performanțe cerute îndeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecărui jucător 

- apt de participare la competiții, sprijin tehnic, fizic și moral 

- asistență medicală și terapeutică sportivă 

- echipament de antrenament și joc 

- alimentație de efort, indemnizație sportivă, premii de joc și obiectiv, în funcție de bugetul alocat și de 

sponsorzări 

Art.3.1   Antrenorii au obligația să depună tot efortul și să valorifice întreaga lor capacitate profesională în 

interesul echipei ce o pregătesc 

Art.3.2    Ei trebuie să respecte cu strictețe programele de pregătire și antrenament , să dea dovadă de 

exigentă și intransigentă cu jucătorii care nu se supun programului stabilit 

Art.3.3   Antrenorilor le revin obligația de a se ocupa permanent de depistarea, selecția, pregătirea și 

promovarea tinerilor talentați pentru construirea, pregătirea unei echipe puternice capabile să realizeze 

obiectivele de performanță propuse de organele competente ale Clubului 

Art.3.4   Ei au obligația de a avea în permanență o comportare publică sau particulară care să nu aducă 

prejudicii prestigiului Clubului sau conducerii acestuia 

Art.3.5   Antrenorii au obligația să se abțină de a face declarații publice în presă, la radio,TV sau rețele de 

socializare, care pot aduce prejuducii intereselor Clubului 

Art.3.6   Ei trebuie să dea dovadă de fair-play în relațiile lor cu persoanele implicate în activitatea sportivă în 

general și în cea de hochei în special 

Art.3.7   Antrenorii sunt obligați să prezinte periodic informări sau rapoarte, să răspundă la orice solicitare 

de a da relații cu privire la comportarea echipelor în timpul pregătirilor sau a competițiilor,despre disciplina 

fizică, pshică și morală a jucătorilor 

Art.3.8   Ei trebuie aplice imediat ce au constatat abateri din partea unori jucători sau părinți, sancțiunile 

regulamentare ce le revin prin componentele atribuite în acest sens 

Art. 3.9   Antrenorii au obligația să întocmească din timp programele de pregătire, să solicite aprobarea lor, 

să le pună în aplicare și să urmărească cu perseverență îndeplinirea obiectivelor de performanță aprobate 

Art.3.10   Să participe în mod obligatoriu la toate cursurile de perfercționare și specializare organizate de 

Federația Română de Hochei pe Gheață și C.N.F.P.A. 

 

IV.  DISCIPLINA JUCĂTORILOR , ANTRENORILOR 

 

Art.4.1   Normele de Disciplină contribuie la desfășurarea normală și regulamentară a întregii activități 

sportive, la 

dezvoltarea lui din punct de vedere calitativ și a ridicării performanțelor în sportul de hochei. 

Art.4.2   Încălcarea cu intenție de către jucători și antrenori a Statului CSMTG-MSVSK, a a Regulamentelor lui, 



 

 

 

a Normelor și Normativelor prevederilor acestui Regulament, constituie abatere disciplinară și se 

sancționează în raport de gravitatea faptei desăvârșite 

Art.4.3   Normele de disciplină se aplică jucătorilor, părinților și antrenorilor echipelor de hochei care 

săvârșesc 

abateri astfel: 

a)  în arena de hochei unde se fac pregătiri și se dispută jocuri 

b)  în sediul Clubului, precum și în alte locuri în care acestea își desfășoară activitatea 

c)  în localurile cantonamentelor, în hoteluri sau restaurante, în mijloacele de transport sau în oricare altă 

imprejura- 

re care are legătură cu activitatea desfășurată 

Art.4.4   Abaterea este fapta săvârșită cu intenție prin care se încalcă Normele de etică sportivă, 

competițională, 

de organizare și disciplină.Abaterea este orice acțiune prin care se aduce prejudicii uneia din Normele 

 

CSMTG-MSVSK și pentru săvârșirea căreia este necesară aplicarea unei sancțiuni 

Art.4.5   Este considerat vinovat oricare din persoanele prevăzute în acest regulament care prin fapta comisă 

a săvârșit o abatere disciplinară 

 

V. SANCȚIUNI DISCIPLINARE 

 

Art.5.1 Sancțiunile disciplinare ce se pot aplica jucătorilor sunt: 

a)  avertisment 

b)  suspendare temporară 

c)  excluderea din echipă 

Art.5.2   Avertismentul este notificarea scrisă sau verbală prin care se atrage atenția celor vinovați asupra 

abaterii 

săvârșite și prin care sunt atenționați ca în viitor să nu mai comită astfel de abateri 

Art.5.3   Suspendarea temporară este sancțiunea disciplinară care are drept consecință, neincluderea 

jucătorilor 

ce au săvârșit abateri, în lotul echipei ce trebuia să ia parte la un joc sau mai multe jocuri 

Art.5.4   Excluderea din echipă este sancțiunea disciplinară care are drept consecință înlăturarea din această 

activitate, pe timp nelimitat, a jucătorilor care s-au făcut vinovați de abateri foarte grave 

 

VI. SANCȚIUNI APLICATE JUCĂTORILOR 

 

Art.6.1 Avertismentul se aplică jucătorilor pentru săvârșirea următoarelor abateri: 

 

1. întârzierea la pregătire sau antrenament 

2. absențe nemotivate de la antrenament și de la meci 

3. atitudinile răutăcioase în timpul antrenamentului și în timpul meciului 

4. refuzul nejustificat de a îndeplini sarcinile și atribuțiile antrenorilor prevăzute și stabilite în conformitate 

cu 

    prezentul regulament 

5. neglijența repetată în timpul antrenamentelor și meciurilor 

6. lipsa de grijă pentru echipamentul ce l-a primit în vedera pregătirii sau jocului 

7. fumatul în incinta bazei sportive și/sau locuri publice 

8. nesupunerea la controlul medical solicitat 

9. nerespectarea programului de recuperare 



 

 

 

 

Art.6.2 Suspendarea temporară a jucătorului se aplică după cum urmează: 

 

1. părăsirea echipei fără încuviințarea conducerii Clubului 

2. provocarea de tulburare a liniștii și scandal în timpul deplasărilor și în timpul cantonamentelor 

3. injurii, insulte, cuvinte jignitoare la adresa antrenorilor sau conducerii Clubului 

4. refuzul de a se supune aplicării regulilor de securitate și protecție a jucătorilor 

5. introducerea, consumarea băuturilor alcoolice la antrenamente sau meciuri 

6. scandal în locuri publice sau orice altă acțiune care aduce prejudiciu de orice natură Clubului. 

7. declarații în presă, radio, TV, rețele de socializare,care aduc prejudicii intereselor Clubului 

 

Art.6.3 Excluderea din cadrul echipei se aplică pentru: 

 

1. jucătorii dovediți că au participat la trucarea unor rezultate ce au condus la pierderea jocului 

2. încălcarea cu persistență a Normelor de Disciplină și comportament  social, pentru care a fost sancționat 

    în mai multe rânduri 

3. abateri grave, acte de huliganism și brutalitate repetate 

4. introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substanțe stimulative interzise 

 

VII. SANCȚIUNI CE SE POT APLICA ANTRENORILOR 

 

Art.7.1   În situația în care antrenorii comit abateri grave sau foarte grave, ei vor fi deferiți Comisiei de 

Disciplină a antrenorilor de pe lângă FRHG. 

                                                                            

VIII. POCEDURI DE APLICARE A SANCȚIUNILOR 

 

Art.8.1   Avertismentul și suspendarea temporară poate fi aplicat de către conducerea secției din proprie 

inițiativă și/sau la propunerea antrenorilor 

Art.8.2   Excluderea din echipă este decisă de către Conducerea Clubului la propunerea conducerii și staff-

ului tehnic al secției 

 

IX. DISPOZIȚII FINALE 

 

Art.9.1 Măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de disciplină: 

Acest regulament va fi adus la cunoștință sub semnătura fiecărui jucător și antrenor al echipei. 

Prezentul Regulament de disciplină intră în vigoare cu data de 01.08.2022 

 

Dispozițiile sale sunt valabile până la adoptarea unui nou regulament. 

 

 

 

Tîrgu-Mureș ,la 29.07.2022                                                                    Secția hochei pe gheață 

                                                                                                                     Antrenor coordonator 

 

                                                                                                                             Kui Csaba 


