Reglement Recreanten Competities seizoen 2019

1. Deelnemen aan wedstrijden is voorbehouden aan spelers , welke in het bezit zijn van een geldig
licentienummer bij de RBIHF en dienen een leeftijd van minimum 16 jaar te hebben . Bij het
ontbreken van een licentienummer kan de betrokken speler niet deelnemen aan de wedstrijd.
a. Een speler kan maar bij één vereniging een spelerslicentie hebben. Bij een vereniging met
meerdere teams kan een speler maar bij één team worden aangemeld.
b. In verband met ziekte, blessure of andere onvoorziene omstandigheden mag wel een goalie van
een ander team worden geleend. Hiervoor dient er wel een voorafgaandelijke toestemming te zijn
van de Manager Recreational Leagues.
c. Binnen een club met meerdere teams in de REC leagues kan een team dat niet aan 10 spelers
geraakt, max. 2 spelers van het andere team oproepen. Het team mag dan voor die wedstrijd uit
max 10 spelers bestaan.
d. Een speler mag gewisseld worden naar een hogere divisie . Er wordt echter niet gewisseld naar
een lagere divisie. Alle wissels zijn steeds in overleg met de Manager Recreational Leagues.
e. Je mag maximaal 3 maal in een hogere Divisie spelen , bij de 4e uitwisseling blijft de betrokken
speler in de hogere divisie.
2. Er wordt gespeeld volgens de officiele RBIHF regels, enkel body-checking is niet toegestaan, maar
non-intentional body contact kan wel.
3. Er wordt gespeeld met hybrid icing in DIV2 – DIV3 – DIV4

4. Het thuisspelende team zorgt steeds voor minimum 1 referee en voor de nodige officials voor
tijdswaarneming en invullen E-sheet. Het bezoekende team mag ook een referee aanleveren. De
onkostenvergoeding voor de referee, wordt jaarlijks vastgesteld door de RBIHF, en elk team is
verantwoordelijk voor de vergoeding van zijn eigen referee. Indien er geen referee beschikbaar is,
moet elk team 1 speler afstaan die de wedstrijd zal leiden.
5. Voor de wedstrijd dienen wedstrijdsheets uitgewisseld te worden, deze dienen alle spelers, coaches
en officials te vermelden mét foto. Identificatie mét foto is verplicht.
6. Als teams met gelijke punten eindigen op het einde van het kampioenschap, zal reglement 23A3 van
het officiele wedstrijdreglement van toepassing zijn.
7. De behandeling van Major Penaltys en Misconducts zal steeds gebeuren volgens het algemene
reglement van de RBIHF en behandeld worden door de Nationale Tucht Commissie (NTC). Beroep
is steeds mogelijk bij de Nationale Beroeps Commissie (NBC).

8. Aan het einde van elk seizoen zal de volgende regel van toepassing zijn
Laatste 2 van D2 gaan naar D3
Laatste 2 van D3 gaan naar D4
Eerste 2 van D3 gaan naar D2
Eerste 2 van D4 gaan naar D3

9. Daar waar dit reglement geen uitsluitsel geeft en de hoofdreglementen ook ontoereikend zijn, zal de
voorzitter van de RBIHF het recht voorbehouden een uitspraak of beslissing te nemen namens de
RBIHF.
10. De RBIHF heeft ten allen tijden het recht dit reglement te wijzigen zonder voorafgaand akkoord van
de leden en mits goedkeuring van de RVB.

11. Indien een reglement of een artikel van dit reglement in strijd is met de dwingende en statutaire
reglementen van de RBIHF, dan is het desbetreffend artikel nietig.
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