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Belgian Parcours Shooting Association
Reglement van Interne Orde
Nationale Selecties – Toewijzing van de Slots – Regels en Criteria
1. Marc Branders Challenge
1.1. De Marc Branders Challenge laat toe om de rangschikking van het Belgisch IPSC Kampioenschap te bepalen
alsook de toewijzing van de door World IPSC aan België toegekende slots voor deelname van de Nationale
Selectie aan grote sportieve evenementen zoals Level IV (Europese Kampioenschap HG, RF, SG,…) en Level V
(Wereld kampioenschap HG, RF, SG, … )
1.2. Om in het eindklassement van de Marc Branders Challenge te verschijnen moet de schutter aan minstens zes
wedstrijden deelnemen in het betreffende jaar. Indien de schutter aan meer dan zes wedstrijden deelneemt
dan zullen de scores van de zes beste wedstrijden in aanmerking komen voor berekening van de eindscore, dit
is steeds een gemiddelde berekend op basis van de zes beste wedstrijden.
1.3. Gezien het geringe aantal slots waarover België momenteel kan beschikken, zullen enkel de schutters die
geklasseerd zijn in de Divisies Open, Standard en Production in aanmerking komen voor de selectie en
sponsoring.
1.4. Enkel leden van de BPSA die over de Belgische nationaliteit beschikken komen in aanmerking voor de Nationale
Selectie. De uitzonderingen met betrekking tot de nationaliteit (IPSC 6.5.1) alsook de toegang tot de Nationale
Selectie vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Regional Director (RD) en de Adviesraad.
2. Divisies (Divisions)
2.1. De eerste wedstrijd van het seizoen is bepalend voor de Divisie waarin de schutter zal geklasseerd worden
gedurende de rest van het sportseizoen. De schutter zal enkel in aanmerking kunnen komen voor de Nationale
Selectie en desbetreffende sponsoring binnen deze Divisie.
2.2. Indien de schutter tijdens het seizoen aan een match deelneemt en van Divisie wisselt wordt hij onder een
andere “Region” geklasseerd op voorwaarde dat hij noch de match, noch stages wint. Indien de schutter één
stage of de wedstrijd wint, dan wordt de schutter automatisch verwijdert (DQ) uit de finale resultaten van de
wedstrijd.
2.3. Indien de schutter, voor welke reden ook, tijdens het seizoen toch wil wisselen van Divisie en in deze nieuwe
Divisie de resterende wedstrijden van het seizoen wil schieten dan komt hij niet meer in aanmerking voor de
Nationale Selectie of sponsoring, tenzij dit expliciet werd toegestaan door de Regional Director (RD).
3. Categorieën (Categories)
3.1. De leeftijd gebruikt om te bepalen in welke categorie een schutter behoort, is de leeftijd van de schutter op
eerste januari van het desbetreffende jaar.
4. Toewijzing van de Plaatsen (Slots)
4.1. Het objectief van de Adviesraad is om tenminste de drie beste resultaten van iedere Divisie een slot toe te
wijzen. Dit hangt uiteraard af van het aantal slots dat België krijgt toegewezen.
4.2. Met het oog op professionalisering van onze sport, heeft de Adviesraad beslist om de taak van de organisatie
van de trainingen van de Nationale Selectie aan de Development Officer (of aan de National Team Manager) te
delegeren. De Nationale Team Manager is verantwoordelijk voor de organisatie van de trainingen van de
kandidaten aan Level 4 en Level 5 evenementen, alsook de evaluatie van alle teamleden naar potentieel. De
Nationale Teammanager mag ook veranderingen aan de samenstelling van de Nationale Selectie voorstellen, dit
op basis van specifieke criteria gehandhaafd door de Adviesraad.
4.3. De Adviesraad en de RD behouden zich het discretionaire recht voor om, bij wijze van uitzondering en op enkele
gunst, een “Wild Card” toe te kennen aan ieder lid van de BPSA die uitzonderlijke diensten en verdienstelijke
bijdrage geleverd heeft ten gunste van de ontwikkeling en de promotie van IPSC in België.
5. Algemene Reglementen
5.1. De slots zijn op basis van een mechanische kwalificatiesysteem aan de schutters toegewezen. De toekenning
gebeurt op basis van de resultaten van de Belgische Kampioenschap en dit voor de Divisies OD, SD en PD.
Er wordt gestart met de hoogste geklasseerde schutter binnen iedere Divisie. Indien een schutter een slot afwijst
dan krijgt de volgende schutter in het klassement het slot toegewezen Dit mechanisme wordt herhaald tot alle
slots zijn toegewezen.
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5.2. Indien men over onvoldoende slots beschikt, dan zullen de slots op gelijke wijze verdeeld worden over de
desbetreffende Divisies en dit op basis van het beste resultaat binnen iedere Divisie. Eventueel overblijvende
slots zullen toegewezen worden aan het beste resultaat over de drie Divisies.
5.3. Om in aanmerking te kunnen komen voor de Nationale Selectie dient de schutter een minimum van 85% van de
punten, van de Nationale Kampioen binnen de desbetreffende Divisie in het jaar voorgaande aan de Level IV of
Level V, te behalen. Tijdens het jaar waarin de Level IV of V plaatsvindt, moet de schutter deelnemen aan de
Branders Challenge en zich klasseren binnen de Divisie waarvoor hij geselecteerd is.
5.4. De kandidaat moet te allen tijde blijk geven van goed gedrag zowel op karakteriële als op sportieve vlak, hij mag
niet onderworpen zijn aan disciplinaire maatregelen en/ of herhaaldelijk ongeschikt gedrag tentoonspreiden dat
mogelijk de organisatie schade zou kunnen toebrengen of de goede reputatie van BPSA in gevaar brengen, hetzij
op nationaal grondgebied of in het buitenland.
5.5. Wanneer de Adviesraad de selectie (toewijzing van een slot) van een schutter bevestigd dan zal deze het
inschrijvingsgeld voor de wedstrijd storten op de rekening van de BPSA. Door het storten van het
inschrijvingsgeld bevestigd de schutter dan ook zijn deelname. Het inschrijvingsgeld zal kort voor het van start
gaan van het evenement terug overgemaakt worden aan de schutter.
5.6. In geval van laattijdige annulering kan de terugbetaling plaatsvinden volgens de voorwaarden die door de
organisatie van de betreffende wedstrijd zijn vastgesteld.
6. Specifieke Criteria
6.1. Op basis van de specifieke criteria en geargumenteerd advies kan de National Teammanager, aan de adviesraad
binnen de BPSA, voorstellen om af te wijken van het vooropgestelde kwalificatiesysteem en dit met als doel de
kwaliteit van de vertegenwoordiging van de Nationale Selectie te optimaliseren om alsook het karakter van
uitmuntendheid te vergroten in de schoot van de vertegenwoordiging van de nationale kleuren. De belangrijkste
specifieke criteria die door de Nationale Teammanager kunnen worden gehanteerd zijn hieronder beschreven.
Deze lijst is niet limitatief.
6.2. Beperking van het aantal slots toegewezen aan een specifieke Divisie. Wanneer blijkt dat de prestaties van de
deelnemers binnen een bepaalde Divisie “X” niet van voldoende niveau zijn kan ervoor gekozen worden om die
slots aan de Divisie “Y” of aan de Categorie “Z” toe te wijzen. Deze evaluatie kan bijvoorbeeld gedaan worden
door de resultaten (< 75%) van de deelnemers binnen deze Divisie te vergelijken met de resultaten van hun
rechtstreekse en toekomstige concurrenten op internationaal vlak
6.3. De Nationale Teammanager kan een slot toewijzen aan een BPSA lid op basis van uitzonderlijke resultaten
binnen een Divisie (CD, RD) en/ of in een bepaalde categorie (Junior, Senior, Super Senior, Lady) in de jaren
voorafgaande aan een groot sportief evenement (EK, WK). Die kandidaten moeten reëel potentieel
tentoonspreiden op internationaal niveau (> 2 podia/ jaar) in de jaren voorafgaande aan een groot sportief
evenement. De selectie van de kandidaten moet het resultaat zijn van belangrijke en belovende sportieve
vooruitgangen en welsprekende overwinningen.
6.4. De Nationale Teammanager kan een lid van de Nationale Selectie schorsen. Hij kan dit doen als er tijdens het
jaar waarin het WK of EK plaatsvindt er blijk is van teleurstellende prestaties op zowel nationaal als
internationaal niveau, stopzetting van deelname aan wedstrijden van de Marc Branders Challenge, herhaalde
technische tekortkomingen en mechanische problemen (wapens, munitie of uitrusting), optreden van blessures
die een aanzienlijk negatieve impact hebben op de prestaties van de deelnemer en die zijn toekomstige
deelname aan grote gebeurtenissen in gevaar brengen.
6.5. De deelname van een kandidaat stoppen na duidelijke weigeringen van deelname en/of frequente afwezigheid
(al dan niet verontschuldigd) ter gelegenheid van de door de Nationale Teammanager georganiseerd trainingen
van de Nationale Selecties.
7. Rol en Opdrachten van de National Team Manager
Zie bijlage A, uitsluitend in het Engels.
8. Bijlage
8.1. Bijlage A : Rol en Opdrachten van de National Team Manager
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Belgian Parcours Shooting Association
Internal Rules
National Selection – National Team Manager – Role and Duties
Scope
The primary objective of a BPSA IPSC National Team Manager (NTM) is to scout for talented shooters amongst BPSA
affiliates and to train, coach and support International BPSA competitors belonging to the National Selection (NS).
This process should be done across the different divisions and categories.
In addition to this primary role, NTM’s have a fundamental task as IPSC Coach. In this function they are expected to
possess the adequate knowledge, skills and expertise in order to be able to assist the BPSA Development Officer
(DO) in the training, education and development of knowledgeable IPSC Instructors and Trainers as well as to guide
and advise them during seminars with IPSC novice shooters given under the auspices of the NFII (Safety Rules and
Basic Skills Course).
NTM’s also play a key role as advisors to the National Firearms Instructors Institute in respect of their disciplines
(HG, SG, RF, PCC).
Duties, Tasks and Objectives of a NTM
 Promote the Practical Shooting discipline and the safety requirements at matches.
 Support the DO and the BPSA Committee in the selection of the BPSA affiliates who are likely to be integrated
into the National Selection.
 In close coordination with the DO, act as an advisor to ensure a fair and just selection in accordance with the
BPSA Selection Policy.
 Upskill the level of competence of all members of the NS with the ultimate goal of winning medals at the
European and World IPSC Championships.
 Develop and deploy, with a long-term perspective, a technical and tactical training plan in preparation of main
IPSC Events.
 Take all necessary steps to :
 Organize training sessions at indoor and preferably at outdoor ranges in order to alternate practice time,
conditions and locations to ensure that the shooters are prepared for anything they may encounter during
a main IPSC event.
 Plan the training content in advance and set up clear and well-defined goals to ensure an equal
improvement of all NS members’ skills.
 Advise on possible ‘shooter traps’ and safety issues during international competitions.
 Set up tactical modules and/or workshops designed for and tailored to the specific needs of the NS with the
aim to reinforce self-confidence, to improve mental skills and to refine one’s own annual practice plan as
well as one’s daily training program. Some of these workshops can be outsourced to lecturers from the
Belgian Shooting Sport Federations (VSK, URSTBF, FROS …) or IPSC renowned Top Shooters.
 Forward the plan, the practical guidelines as well as the schedule of the training sessions to all individuals.
 Expand the recruitment base of the NS in giving advanced and proficient shooters the opportunity to train
with expert competitors and to ensure succession within the NS.
 If the case maybe,
 Co-ordinate entries and squadding for BPSA Selection matches and Level III or higher matches abroad.
 If required, assist members of the National Selection with their registration for International events.
 Assist shooters taking part in international competitions in obtaining temporary firearm export licenses or
permits.
 Develop the logo, apparel and design of the official garment of the NS and order those iccw the BPSA
Treasurer.
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