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Reglement van Interne Orde
NROI – Opleiding - Certificering – Kwalificatie van de Scheidsrechters
Het organisme belast met het beheer en de organisatie van de arbitrage binnen de Belgium Parcours Shooting
Association (BPSA) is het National Range Officer Institute (NROI) met aan het hoofd de Voorzitter NROI bijgestaan
door een Comité. De voorzitter vaardigt de aanbevelingen en instructies uit die nodig zijn ter navolging van de
arbitrageregels die uitgaan van de International Practical Shooting Confederation (IPSC) in België conform aan de
internationale directieven van de International Range Officer Association (IROA). De voorzitter van het NROI
organiseert de aanwerving van de nieuwe scheidsrechters, de initiële opleiding, de certificering en het behouden
van de kwalificaties, vaardigheden en kennis van de BPSA scheidsrechters. De Voorzitter NROI, in nauwe
samenwerking met de Regional Director (RD), neemt tevens deel aan de erkenning van de kandidaturen voor
International Range Officer ( IRO).
1. Voorwoord
Het is absoluut noodzakelijk te benadrukken dat de missie en de functie van IPSC scheidsrechter (Range Officer
– RO) niet gelimiteerd is tot de strikte navolging van het IPSC arbitrage reglement (Rule Book) en eenvoudig een
examen afleggen. De IPSC scheidsrechter is niet simpelweg een drager van een << pro-timer>> belast met het
invullen van de punten op een blad. Als de letterlijke kennis van de Rule Book de enige vereiste was om Range
Officer te worden dan zou het voor gelijk welke IPSC deelnemer of BPSA lid mogelijk zijn om zich de titel van
Range Officer aan te kunnen meten. Scheidsrechter worden binnen de BPSA vraagt motivatie, ervaring als
schutter en deelnemer, veel vrije tijd en de wil om zich ten dienste te stellen van de leden van de BPSA
gemeenschap. De voorzitter van het NROI dringt er dan ook op aan bij de verantwoordelijken van de BPSA clubs
om bijzonder opmerkzaam te zijn in de keuze van de kandidaten Range Officers en na te gaan of deze laatsten
reeds beschikken over de juiste houding en vaardigheden voor deze functie alsook hun interesse voor de
ontwikkeling van onze discipline. Deze criteria maken deel uit van een continue evaluatie binnen het proces van
kwalificatie en bevordering van de BPSA scheidsrechters ongeacht, in de tijd, de bekomen of gewenste functie.
2. Missie van de Scheidsrechter (Niet limitatieve lijst)
2.1. Scheidsrechter / Range Officer - RO
De Range Officer geeft de bevelen op de schietbaan, zorgt ervoor dat de deelnemer zich houdt aan de
geschreven briefing van het schietparcours (stage) en ziet nauwlettend toe op de evolutie en de veiligheid
van de deelnemer. Hij neemt ook de tijd op, de punten en de penalties van iedere deelnemer en gaat na of
deze correct worden geregistreerd op het puntenblad (score sheet) van de deelnemer.(werkt onder de
autoriteit van een Chief Range Officer en de Range Master).
2.2. Hoofdscheidsrechter / Chief Range Officer - CRO
De Chief Range Officer is de voornaamste autoriteit over alle personen en activiteiten van het
schietparcours onder zijn controle en waakt over de eerlijkheid, correcte en coherente toepassing van de
van kracht zijnde regels en specifieke aanbevelingen. (onder de directe autoriteit van de Range Master).
2.3. Range verantwoordelijke / Range Master - RM
De Range Master heeft de globale autoriteit over alle personen en activiteiten binnen het geheel van de
wedstrijd en de schietstand, met inbegrip van de veiligheid van de stand, de arbitrage coördinatie, het
verloop van alle schietparcours en de toepassing van de IPSC regels. Alle diskwalificaties en alle beroep op
arbitrage dienen onder zijn aandacht gebracht te worden.
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3. Range Officer (RO)
3.1. Voorwaarden
3.1.1.Ten minste 21 jaar oud zijn.
3.1.2.Ten minste twee kalenderjaren aangesloten zijn bij de BPSA/IPSC ( 01/01-31/12).
3.1.3.Een actief deelnemer zijn binnen de BPSA en gedurende ten minste één sportief jaar voorkomen in het
eindklassement van het Belgisch IPSC kampioenschap opgemaakt in functie van het minimale aantal
wedstrijden nodig om de Belgische kampioen(en) per divisie en/of divisie/categorie te benoemen.
3.1.4.De kandidatuursaanvraag en het inschrijvingsformulier voor de functie van Range Officer moet aan de
voorzitter van het NROI overgemaakt worden. De kandidaat moet voorgedragen worden door de
voorzitter van de BPSA club waartoe hij behoort.
3.1.5.De kandidaat moet slagen in een theoretisch en praktisch examen georganiseerd door het NROI en
moet een minimum score halen van 80% van de punten.
3.1.6.De kandidaat moet deelnemen aan een stageperiode en een minimum van drie praktische evaluaties
als Range Officer over een minimale duurtijd van een halve dag over drie Level II wedstrijden of hoger
die meetellen voor het Belgisch kampioenschap. Er staat geen tijdslimiet op de uitvoering van deze
stage. Deze praktische evaluatie verloopt, indien mogelijk, op hetzelfde parcours/stage en met de
ondersteuning van een erkend Range Officer. Na de prestaties van de stagiair dient de Range Master
van de wedstrijd een evaluatierapport in bij de voorzitter van het NROI.
3.1.7.De uitzonderingen met betrekking tot de opleiding en certificering van de Range Officer alsook de
toegang tot de functies van Chief Range Officer ( CRO) en Range Master ( RM) vallen onder de
bevoegdheid van de Regional Director en de voorzitter van het NROI.
3.2. Jaarlijkse kwalificaties
3.2.1.De Range Officer moet op jaarbasis minimum 4 arbitragepunten halen op BPSA level II wedstrijden of
hoger.
3.2.2.Een jaarlijkse kwalificatieprestatie komt overeen met een bijdrage van minimum één arbitragedag op
een wedstrijd. Twee prestaties van een halve dag op eenzelfde wedstrijd, maar over verschillende
dagen of twee gepresteerde halve dagen op afzonderlijke wedstrijden geven eveneens recht op 4
punten.
3.2.3.De RO kwalificatie wordt ieder jaar hernieuwd. De toegekende punten moeten aan het NROI
overgemaakt worden ten laatste op 31 januari van volgend jaar.
3.2.4.De punten kunnen ook samengeteld worden naar aanleiding van deelnames aan buitenlandse IPSC
wedstrijden. De punten worden toegekend door en volgens de voorschriften van het directoraat van
het bezochte land ( Region). De toekenning van de punten door prestaties in het buitenland is
afhankelijk van de bekendmaking ervan aan het Belgisch NROI door middel van een arbitragerapport
door de Range Master van betreffende wedstrijd of de inschrijving van de prestaties in het boekje van
de RO.
3.2.5.De Range Officer die wenst te arbitreren en/of bijkomende cursussen (IRO) te volgen in een andere
Region is gehouden de voorzitter van het NROI hierover te berichten en de goedkeuring te bekomen
van de Regional Director die hem een eenmalige of definitieve autorisatie geeft. Deze autorisatie kan,
op gelijk welk moment, ingetrokken worden in geval van ongepast gedrag, klachten van de bezochte
Region en/of het in gedrang brengen van de goede reputatie van de BPSA.
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4. Chief Range Officer (CRO)
4.1. Voorwaarden
4.1.1.De kandidatuuraanvraag en het inschrijvingsformulier voor de functie van Chief Range Officer moet
aan de voorzitter van het NROI overgemaakt worden. De kandidaat moet voorgedragen worden door
de voorzitter van de BPSA club waartoe hij behoort en een erkend CRO of Range Master.
4.1.2.De kandidaat moet, in de hoedanigheid van RO, 16 arbitragepunten vergaren op level II wedstrijden of
hoger binnen een periode van maximum twee jaar.
4.1.3.De punten mogen ook vergaard worden dank zij deelnames aan buitenlandse IPSC wedstrijden identiek
aan de kwalificatie RO en onder dezelfde condities. ( zie 3.2.4 en 3.2.5).
4.1.4.De kandidaat moet slagen in een evaluatiestage CRO op een volledige level II wedstrijd of hoger. Een
Range Master of een vertegenwoordiger van het NROI zal aangesteld worden om de kandidaat te
evalueren en stelt een arbitragerapport op voor het NROI.
4.2. Jaarlijkse kwalificaties
4.2.1.De Chief Range Officer moet jaarlijks een minimum van 4 arbitragepunten vergaren op een level II
wedstrijd of hoger voor een volledige dag. Gekoppelde prestaties worden ook aanvaard, twee CRO op
eenzelfde wedstrijd.
4.2.2.De CRO kwalificatie wordt ieder jaar hernieuwd. De toegekende punten moeten aan het NROI
overgemaakt worden ten laatste op 31 januari van het volgend jaar.
5. Range Master (RM)
5.1. Voorwaarden
5.1.1.De kandidatuuraanvraag voor de functie van Range Master moet aan de voorzitter van het NROI
worden overgemaakt. De kandidaat moet voorgedragen worden door de Regional Director en een
erkend Range Master.
5.1.2.De kandidaat moet, in de hoedanigheid van RO/CRO, 32 arbitragepunten vergaren op level II
wedstrijden of hoger binnen een periode van drie jaar.
5.1.3.De punten mogen ook vergaard worden dank zij deelnames aan buitenlandse IPSC wedstrijden identiek
aan de kwalificatie RO en onder dezelfde condities. ( zie 3.2.4 en 3.2.5).
5.1.4.De kandidaat moet slagen in een evaluatiestage RM op twee volledige level II wedstrijden of hoger. De
Regional Director en/of zijn vertegenwoordiger wonen de twee wedstrijden bij en stellen een
arbitragerapport op voor het NROI.
5.2. Jaarlijkse kwalificaties
5.2.1.De Range Master moet jaarlijks een minimum van 4 arbitragepunten vergaren op level II wedstrijden
of hoger op een volledige dag. Gekoppelde prestaties worden ook aanvaard, twee RM op eenzelfde
wedstrijd.
5.2.2.De RM kwalificatie wordt ieder jaar hernieuwd. De toegekende punten moeten aan het NROI
overgemaakt worden niet later dan 31 januari van het volgend jaar.
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6. International Range Officer (IRO)
6.1. Voorwaarden IROA
6.1.1.De voorwaarden en criteria met betrekking tot de kandidatuur van International Range Officer ( IRO)
zijn
vastgesteld
door
de
International
Range
Officer
Association
(IROA
http://www.ipsc.org/officials/iroa.php). De BPSA baseert zich totaal op deze directieven en past ze
strikt toe. De Regional Director en de voorzitter van het NROI raden de kandidaten voor deze functie
dan ook aan om op voorhand kennis te nemen van het IROA reglement alvorens hun verzoek tot
toetreding in te dienen.
6.1.2.Wij vestigen de aandacht van de kandidaten IRO op het feit dat door een terugkerend gebrek aan
aangepaste infrastructuur ivm schietstanden om level III wedstrijden of hoger in Belgie in te richten,
het NROI niet in de hoedanigheid verkeerd om punten te geven voor geldige wedstrijden om het
minimale aantal punten te vergaren om de kandidaten toe te laten hun kandidatuur bij het IROA in te
dienen. De punten zullen dus in het buitenland vergaard dienen te worden met de hulp van andere
IPSC directoraten tijdens level III wedstrijden of hoger.
6.1.3.Het is de verantwoordelijkheid van de kandidaat IRO om de attesten te vragen en te bewaren,
aanbevelingen en/of arbitragerapporten van de Range Master (of elke autoriteit van het
desbetreffende directoraat) waaruit blijkt dat zijn/haar effectieve, serieuze en positieve deelname aan
de wedstrijdarbitrage recht geeft op IROA punten.
6.1.4.De goedkeuring van de Regional Director en de voorzitter van het NROI zijn verplicht in het proces van
de aanvraag tot erkenning voor de functie van International Range Officer.
6.1.5.De kandidatuuraanvraag voor het IROA dient <<online>> ingevuld te worden via de site van IPSC,
http://www.ipsc.org/officials/iroaApp.php.
6.2. Voorwaarden BPSA
Ter aanvulling van de toelatingscriteria van het IROA eist het Belgisch NROI dat de BPSA IRO kandidaten
voldoen aan volgende minimale vereisten :
6.2.1.Ten minste drie kalenderjaren aangesloten zijn bij de BPSA/IPSC (01/01-31/12)
6.2.2.Een actief lid zijn binnen de NROI Belgie en in het bezit zijn van het brevet van National Range Officer
(NRO) gedurende tenminste twee jaar.
6.2.3.Een actief deelnemer zijn binnen de BPSA en binnen de drie jaar voorafgaand aan de introductie van
de kandidatuur bij het IROA gedurende ten minste één sportief jaar voorkomen in het eindklassement
van het Belgisch IPSC kampioenschap opgemaakt in functie van het minimale aantal wedstrijden nodig
om de Belgische kampioen(en) per divisie en/of divisie/categorie te benoemen.
6.2.4.Met gemak in het Engels kunnen communiceren om in de mogelijkheid te zijn de briefings te lezen en
schietinstructies te geven en aanbevelingen in de voertaal van de IPSC.
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