Pagina 1 van 2

Belgium Parcours Shooting Association
Reglement van interne orde
Clubs en aangesloten leden - Erkenning - Aansluiting - Verplichtingen
1. VERPLICHTINGEN BPSA CLUBS
1.1. In overeenstemming met artikel 6 van de statuten van de Belgium Parcours Shooting Association (BPSA)
moet de schietclub (Feitelijke vereniging of Rechtspersoon) die deel wenst uit te maken van de Federatie als
aangesloten lid en om de erkenning van affiliatie te bekomen, bij de raad van bestuur een geschreven
aanvraag indienen samen met een exemplaar van de statuten en reglement van interne orde. Eventueel of
op aanvraag een kopij bijvoegen van de goedkeuring voor de uitbating van een schietstand waar hij is
gevestigd en/of andere wettelijke toestemmingen.
1.2. De Clubs/sectie IPSC ( ook Parcoursschieten genoemd ) van de BPSA moeten aangesloten zijn bij een, door de
communautaire overheid belast met het sportschieten, erkende Federatie (VSK / FROS /URSTBF ). Zij
respecteren de statuten en het reglement van interne orde (RIO) ervan.
1.3. Het clubbestuur en de IPSC verantwoordelijke staan de leden van het BPSA Comité ( of hun
vertegenwoordigers) toe om toegang te hebben tot hun installaties gedurende de dagen en/of periodes
voorbehouden aan IPSC trainingen. Ze verklaren dit dan ook in de jaarlijkse erkenningsaanvraag alsook in het
kader van alle activiteiten (wedstrijden, opleidingen,…) en/of evenementen (scheidsrechter seminarie,
initiatiedagen,….) die tot doel hebben, in welke hoedanigheid ook, het beoefenen van het parcoursschieten
geïdentificeerd door het acroniem IPSC.
1.4. De erkenning als aangesloten lid van de BPSA en het beoefenen van de IPSC disciplines is ondergeschikt aan
de aanvaarding door het BPSA Comité op basis van een rapport door de Technisch Directeur die binnen zijn
takenpakket de missie heeft om een gemotiveerde mening op te maken over de omstandigheden waarin de
opleidingen, trainingen, wedstrijden en andere IPSC activiteiten doorgaan binnen de BPSA Clubs.
In nauwe samenwerking met de verantwoordelijken en de IPSC monitoren van de clubs controleert hij de
toereikendheid ivm de schietinfrastructuur ( veiligheid, gelegenheid, opleiding van kaders,…) en de beoefende
IPSC disciplines. Op basis van die gemotiveerde mening machtigt het BPSA Comité, in zijn totaliteit of
gedeeltelijk, de organisatie van schietopleidingen, trainingen en wedstrijden van de verschillende disciplines
die erkend zijn door de IPSC/BPSA.
1.5. De clubverantwoordelijke sectie/IPSC dient verplicht lid te zijn van de BPSA voor het lopende jaar. Gedurende
de trainingsperiodes voorbehouden aan IPSC, verbiedt hij, op lokaal vlak, het beoefenen van de discipline ( of
volgens de RIO ) en/of de toegang tot de stand/schietruimte aan elke schutter die geen aangesloten lid is bij
de BPSA of een lid van een buitenlandse IPSC federatie.
Bij uitzondering mag de club verantwoordelijke sectie/IPSC gasten toelaten om hun kennis te laten maken
met de discipline en deel te nemen aan enkele eenvoudige en/of elementaire oefeningen maar altijd met
strenge naleving van de veiligheidsregels, de directieven van de erkende schietsportfederaties en de
voorwaarden en voorschriften van de Belgische wapenwet en andere wettelijke teksten.
1.6. De clubs/sectie IPSC van de BPSA zijn niet toegelaten om lid te worden van een buitenlandse IPSC federatie
en/of het organiseren, op nationaal grondgebied en onder auspiciën van een buitenlands IPSC directoraat,
van IPSC activiteiten en/of evenementen van welke aard ook tenzij mits voorafgaandelijk akkoord van de
Regional Director ( RD ).
1.7. Nieuw aangesloten clubs/secties die nog niet over een IPSC monitor beschikken moeten zo vlug mogelijk en
in samenspraak met de Technisch Directeur (Development Officer), een kandidaat/kandidaten voordragen
voor de vorming van monitor-initiator ( IPSC Pistol Coach ). Indien er geen IPSC monitor is dienen de clubs en
de IPSC verantwoordelijke te waken over de discipline en de veiligheid gedurende de IPSC trainingen en zullen
in functie van de aanwezigheden een of meerdere ervaren schutters of verantwoordelijken aanstellen.
1.8. Gedurende de IPSC trainingen zal enkel op de, in het IPSC reglement voorziene doelen, worden geschoten
met uitsluiting van alle andere formaten van doelen (IPSC Rules 4.1 à 4.4).
1.9. Elk ongeval moet onmiddellijk, per post of email, aan de verzekeringsmaatschappij worden gemeld alsook
aan het secretariaat van de BPSA en dit ten laatste vijf dagen na de feiten.
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1.10. Het secretariaat van de BPSA dient, zonder verwijl, geïnformeerd te worden van alle feiten, beslissingen en
besluiten die van nature een invloed kunnen hebben en op een beduidende manier de beoefening van IPSC
in de installaties van de club kunnen beïnvloeden (schietbeperkingen, verbod op sommige vormen van
schietsport, beperking van kalibers, vernieuwing van RIO, veranderingen in de uitbatersvergunning en
goedkeuringen,…).
2. VERPLICHTINGEN VAN DE BPSA AANGESLOTENEN
2.1. De BPSA aangeslotenen verbinden er zich toe de statuten en het reglement van interne orde (Link to Internal
Rules) van de Federatie na te leven. De documenten zijn beschikbaar op de website van de BPSA.
2.2. De BPSA leden dienen verplicht aangesloten te zijn bij een, door de communautaire overheid bevoegd voor
het sportschieten, erkende federatie ( URSTBF/VSK/FROS) en dienen tevens ten allen tijde in het bezit zijn van
de originele wettelijke documenten die hun toelaten om IPSC te beoefenen (licentie BPSA,
Sportschutterslicentie, model N°4,…).
2.3. Iedere schutter die deelneemt aan een IPSC wedstrijd ingeschreven op de BPSA kalender dient verplicht in
het bezit te zijn van de jaarlijkse licentie afgeleverd voor het lopende sportieve seizoen.
2.4. BPSA aangeslotenen die, in gelijk welke hoedanigheid, wensen deel te nemen aan gelijk welke activiteit
(scheidsrechter cursus van alle niveau’s, monitor stage,…) en/of IPSC evenementen (wedstrijden, met
inbegrip van pre-match, logistieke en administratieve hulp, evenementstentoonstelling,…) georganiseerd
buiten het nationale territorium door een buitenlandse IPSC federatie, moeten voorafgaandelijk de
toestemming bekomen van de RD of zijn vertegenwoordiger.
2.5. Iedere buitenlandse IPSC schutter mag aangesloten worden binnen een club/sectie BPSA voor zover hij/zij
voorafgaandelijk vergund werd in de regio waarin hij/zij verblijft ( zie IPSC Rule 6.5) en hij/zij geen onderwerp
uitmaakt van een disciplinaire sanctie van het IPSC directoraat van diezelfde regio. De buitenlandse schutter
dient dan ook bij iedere jaarlijkse aanvraag een geschreven attest van zijn/haar RD voor te leggen waaruit
blijkt dat hij/zij behoort tot de regio van residentie. (IPSC good standing). De IPSC verantwoordelijke stuurt
dit attest naar het BPSA secretariaat als bijlage van de jaarlijkse licentieaanvraag. Het BPSA Comité behoudt
zich het recht voor om de aansluiting van een schutter met een buitenlandse IPSC licentie te weigeren. Tegen
deze beslissing is geen beroep mogelijk en de beslissing dient ook niet gemotiveerd te worden.
2.6. De BPSA aangeslotene die van schietclub wenst te veranderen dient de verantwoordelijk van de club/sectie
waarvan hij afhangt én de toekomstige club te verwittigen per post of email. Als er binnen de 15 dagen,
volgend op zijn transferaanvraag bij de twee clubs, geen verzet werd aangetekend bij het secretariaat van de
BPSA zal de transfer als een vaststaand gegeven worden beschouwd.
Alleen het BPSA Comité is bevoegd voor het regelen van geschillen in verband met transfers. Tegen deze
beslissing is geen beroep mogelijk en de beslissing dient ook niet gemotiveerd te worden.
2.7. De transfer periode vangt aan ná de laatste BPSA wedstrijd van het sportieve seizoen en eindigt op 15 januari
van het volgende jaar.
2.8. Iedere BPSA aangeslotene die zijn jaarlijkse aansluitingsvernieuwing niet voldoet gedurende een volledig
sportief seizoen ( van 15 januari tot en met de laatste BPSA wedstrijd van het lopende jaar) zal als een nieuw
lid worden beschouwd en zal in die hoedanigheid een club kunnen kiezen waarbij hij wenst aangesloten te
worden.
2.9. De BPSA clubs zijn gehouden om een transfer van een aangesloten lid naar een andere BPSA club te
aanvaarden zonder enige vergoeding van welke aard dan ook met inbegrip van administratieve kosten,
uitrusting en/of opleiding.
3. BIJLAGE(N)
3.1. Bijlage A : Aanvraag tot jaarlijkse erkenning : Link to BPSA Documents
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