Aandachtspunten Play Off’s BeNe League
Bron: BNL Speelreglement
16. Rangschikking
a. De teams in een competitie worden gerangschikt op basis van het aantal behaalde
wedstrijdpunten, waarbij het team met de meeste wedstrijdpunten de hoogste
rangschikking krijgt, het team met de meeste wedstrijdpunten op één na de volgende
rangschikking enzovoort.
b. Bij een gelijk aantal wedstrijdpunten van één of meerdere teams wordt de eindrangschikking
in een competitie bepaald door de volgende regels:
1. Indien twee of meer teams met een gelijk aantal wedstrijdpunten eindigen, wordt de
volgorde van de rangschikking bepaald door de behaalde wedstrijdpunten in de
wedstrijden die deze teams onderling tegen elkaar speelden.
2. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, bepaalt het onderlinge
doelsaldo de volgorde van de rangschikking. In dit geval wordt het aantal doelpunten
tegen in de onderlinge wedstrijden afgetrokken van het aantal doelpunten gescoord in
de onderlinge wedstrijden. Het team met een groter positief saldo of een kleiner
negatief saldo krijgt de hogere rangschikking.
3. Indien ook dan een gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, bepaalt het doelsaldo
van alle gespeelde wedstrijden de volgorde van de rangschikking. In dit geval wordt het
aantal doelpunten tegen in alle gespeelde wedstrijden afgetrokken van het aantal
doelpunten gescoord in alle gespeelde wedstrijden. Het team met een groter positief
saldo of een kleiner negatief saldo krijgt de hogere rangschikking. Indien ook dan een
gelijke stand tussen die teams blijft bestaan, krijgt het team met het meeste aantal
gescoorde doelpunten in alle wedstrijden de hogere rangschikking.
4. Indien ook dan een gelijke stand tussen twee teams blijft bestaan en de rangschikking is
van belang voor een kampioenschap, zal een allesbeslissende wedstrijd worden
gespeeld, bij voorkeur op neutraal ijs. De League Manager kan ook besluiten deze
wedstrijd op de thuisijsbaan van één van de betrokken teams in te plannen.
17. Best-of-3/5/7 serie
c. In een best-of-three-, best-of-five-, of best-of-seven-serie spelen twee teams om het meeste
aantal gewonnen wedstrijden over respectievelijk drie, vijf of zeven wedstrijden.
d. Het team met de hoogste rangschikking voorafgaande aan de serie heeft het thuisvoordeel
en speelt de eerste wedstrijd in de serie thuis. Indien de rangschikking geen uitsluitsel geeft
of indien dat op basis van de beschikbare ‘wedstrijdijstijden’ noodzakelijk is, beslist de
League Manager anderszins.
e. Tijdens een best-of-three-, best-of-five-, of best-of-seven-serie is iedere wedstrijd een
allesbeslissende wedstrijd.
f. De teams spelen om en om thuis en uit óf uit en thuis, of in een andere volgorde indien dat
noodzakelijk is op basis van de beschikbare ‘wedstrijdijstijden’.

g. Indien een team een aantal wedstrijden heeft gewonnen, zodanig dat het andere team de
serie niet meer kan winnen, word(t)(en) de resterende wedstrijd(en) niet meer gespeeld.
h. Indien een team, naar het oordeel van het bestuur van de BeNe League, in een best-ofthree, best-of-five-, of een best-of-seven-serie voor een wedstrijd opzettelijk niet opkomt,
verliest dit team de serie.
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