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1. Algemeenheden – Wedstrijden – Belgisch Kampioenschap 

1.1. De bepalingen van dit reglement zijn van toepassing op alle IPSC wedstrijden georganiseerd op het Belgische 
territorium onder het toezicht van de Belgian Parcours Shooting Association (BPSA). 

1.2. In samenspraak met het comité van de BPSA en als vertegenwoordiger van de wereldwijde IPSC (World Body) is 
de Regional Director (RD) of zijn vertegenwoordiger de enige bevoegde autoriteit om over te gaan tot de 
goedkeuring en definitieve erkenning van een BPSA/IPSC wedstrijd op het nationale territorium. 
Indien, in de opinie van de RD, een wedstrijd georganiseerd door een BPSA club in overtreding is met de 
fundamentele principes en regels van de IPSC, de interne reglementen en/of de goede reputatie van de BPSA 
en/of de wettelijke vereisten in verband met het sportschieten kan de RD overgaan tot de opschorting, uitstel, 
of de annulering ervan gedurende de tijd van de procedure van aankondiging, organisatie en uitvoering van de 
wedstrijd tot, en met inbegrip van, de definitieve publicatie van de resultaten. 

1.3. De Match Directors (MD) en Course Designers (CD) kunnen op gelijk welk moment gedurende de 
voorbereidingsfase van hun wedstrijd hun voorstellen van de Course Of Fire (COF) aan de RD overmaken voor 
technisch advies. 

1.4. De voorschriften die de deelnemingsvoorwaarden van de BPSA deelnemers aan het Belgisch kampioenschap 
(ook de Challenge Branders genoemd) bepalen zijn benoemd in het Intern Reglement van de BPSA (Internal 
Rules) dat de Nationale Selecties bepaald.(zie hoofdstukken 1 tot 3). 

1.5. Op het moment van de keuze van de datum van hun match, en in de mate van het mogelijke, wordt aan de MD’s 
gevraagd om rekening te houden met de internationale IPSC kalender voor Level III wedstrijden en hoger die 
georganiseerd worden binnen de Europese zone teneinde de schutters van de Nationale Selectie toe te laten 
om deel te nemen aan deze hoogwaardige wedstrijden zonder dat hun klassering binnen de Challenge Branders 
in het gedrang komt. 

1.6. De goedkeuring van de RD is niet nodig voor het organiseren van een IPSC wedstrijd Level I (Local Club Match). 
De toepassing van de IPSC/BPSA regels, het respecteren van de van kracht zijnde wetgeving en de speciale 
instructies op lokaal vlak zijn de verantwoordelijkheid van de MD en/of de IPSC verantwoordelijke van de 
organiserende club. 

 
2. Erkenning - Voorwaarden 

2.1. Een Level II of III BPSA wedstrijd is een competitie waarvan de uitnodiging, gestuurd door de MD van de wedstrijd 
aan de BPSA Secretaris, minimum DRIE maanden op voorhand op de website van de BPSA dient te verschijnen. 
Deze publicatie betekent dat de wedstrijd goedgekeurd is door de RD onder voorbehoud van de voorwaarden 
onder punt 1.2. 

2.2. De RD kan de organisatie van een BPSA wedstrijd aanvaarden binnen een korter tijdsbestek ( nooit minder dan 
30 dagen voor de aanvang van de wedstrijd ) op voorwaarde dat de clubs op tijd verwittigd kunnen worden. 

2.3. Om in aanmerking te worden genomen voor het Belgisch Kampioenschap dient een Level II wedstrijd:  
2.3.1. Een minimum van 50 BPSA deelnemers te tellen bij het afsluiten van de inschrijvingen of op de eerste dag 

van de wedstrijd ( pre-match inbegrepen ). Dit is ook van toepassing op een Level III waarvan het klassement 
van de Belgische schutters (BEL Region) opgenomen wordt in de Challenge Branders. 

2.3.2. Een capaciteit te hebben van minimaal 80 deelnemers over TWEE dagen of meer. 
2.3.3. Minimaal VIER stages te hebben. 
2.3.4. Te beschikken over een Range Master en een voldoende aantal ( Chief-) Range Officers. 
2.3.5. Een arbitrage comité te hebben en de samenstelling ervan bekend te maken. 
2.3.6. Te beschikken over een Stat’s Officer (SO) en verplichting om Win MSS te gebruiken als classificatiesysteem 

en voor de overdracht van de resultaten aan de BPSA-secretaris. 
2.3.7. Win MSS te gebruiken als classificatiesysteem. 

  



Pagina 2 van 4 

Belgian Parcours Shooting Association 
Reglement van Interne Orde 

Wedstrijden - Voorwaarden - Uitnodigingen - Inschrijvingen 

Van toepassing vanaf 01/01/2019 RIO voor BPSA Wedstrijden BPSA – Secretary/Webmaster 

 

 
 

2.4. ALLE deelnemers aan een door de BPSA goedgekeurde wedstrijd dienen als dusdanig vergund te zijn of lid zijn 
van een IPSC directoraat waarbinnen zij resident zijn. Alvorens deel te nemen aan een wedstrijd dienen  
de buitenlandse IPSC schutters een “IPSC good standing” attest, afkomstig van hun RD, over te maken aan de 
MD. De BPSA houdt zich het recht voor om de deelname van buitenlandse IPSC schutters tot wedstrijden op het 
nationale territorium te limiteren of te weigeren. Deze beslissing dient niet te worden gemotiveerd. 

2.5. Omwille van de representativiteit en de geloofwaardigheid van het kampioenschap zullen enkel de resultaten 
van de divisies OD, SD en PD erkend en gepubliceerd worden door de BPSA en zullen het finale klassement per 
divisie uitmaken. De deelnemers, ingeschreven onder een andere divisie (CD-RD), dienen door de Stat’s Officer 
(SO) te worden geïntegreerd in een van de erkende divisies volgens de Current IPSC Rules. Updates van de 
erkende divisies binnen het kampioenschap of de uitzonderingen, zoals de ‘test divisies’ voor een welbepaalde 
termijn, worden bekend gemaakt op de jaarlijkse Algemene Vergadering van de BPSA. 

2.6. De uitzonderingen op de voorwaarden voor de organisatie van een IPSC Level II wedstrijd of hoger waarmee 
rekening moet worden gehouden voor het kampioenschap vallen enkel onder de bevoegdheid van de RD of de 
BPSA Secretaris. 

 
3. Inschrijvingen – Organisatoren 

3.1. De organiserende clubs van Level II wedstrijden, die meetellen voor het Belgisch kampioenschap, dienen bij 
voorkeur de deelnemende clubs voor te stellen om de inschrijvingen van hun deelnemers via het « Team 
Captain » (TC) systeem te doen. 

3.2. Door de toepassing van deze procedure wil de BPSA de voorkeur geven aan «collectieve» inschrijvingen door de 
TC van de deelnemende clubs. De sportieve betrachting heeft tot doel om toe te laten dat leden van eenzelfde 
club in teamverband kunnen deelnemen teneinde de clubgeest te bevorderen, het omkaderen van 
beginnelingen, het aanmoedigen van de roeping van de deelnemers en de verplaatsingskosten te drukken door 
carpooling. 

3.3. De organisatoren hebben de vrije keuze qua systeem en inschrijvingsmodus van de deelnemers. De 
inschrijvingen naar de organisatoren toe kunnen door de TC gedaan worden door middel van “papierdrager” 
(Zie bijlage C) of via een website. Voor de “online” inschrijvingen is de taak van de TC beperkt tot een globale 
inschrijving van de deelnemers van zijn club met de gewenste uren en groepen van schutters. De toegang van 
de TC tot de website van de organisator vereist niet meer dan EEN paswoord en/of login om de totaliteit van 
zijn schutters te registreren. De opstelling van de finale squadding berust exclusief bij de MD en/of SO en niet 
bij de TC. 

3.4. De inschrijvingen voor een wedstrijd Level II beginnen ten vroegste TWEE maanden voor de start van de 
competitie. 

3.5. De BPSA leden, ingeschreven via de TC, hebben voorrang op de individueel ingeschreven BPSA leden of 
buitenlandse IPSC deelnemers. Het doel is om alle Belgische deelnemers de gelegenheid te geven om aan ten 
minste ZES wedstrijden te kunnen deelnemen wat nodig is om in de finale ranking van het kampioenschap voor 
te komen. Er wordt dan ook gevraagd aan de MD’s om al het nodige te doen om voldoende plaatsen (slots) te 
voorzien teneinde te kunnen voldoen aan de inschrijvingen van alle deelnemers. 

 
4. Resultaten – Wedstrijd Rapport - Klachten 

4.1. Na de wedstrijd stelt de MD een  « Match Report » (Bijlage A) op en stuurt dit naar de Secretaris van de BPSA 
vergezeld van de finale resultaten met de volgende klassering : 

4.1.1. Overall by Competitors. 
4.1.2. Overall by Stages. 
4.1.3. Overall by Categories (indien van toepassing). 
4.1.4. Overall by Regions (indien van toepassing). 
4.1.5. Score Verification by Competitors. 
4.1.6. Backup van de match (WinMSS bestanden). 
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4.2. Tijdens een Level II wedstrijd van het kampioenschap onderneemt de SO ook volgende akties : 
4.2.1. Als een BPSA schutter deelneemt in een divisie die niet overeenkomt met de divisie van zijn eerste 

deelname aan een Level II wedstrijd van het kampioenschap moet hij/zij worden opgenomen in een andere 
« Region » voor zover hij/zij niet de match of geen enkele stage heeft gewonnen. De SO kent de 
geïnteresseerde een Tag “REG” toe die niet tot verwarring kan leiden met andere, reeds ingeschreven, 
buitenlandse schutters. 

 
4.2.2. Indien diezelfde BPSA schutter een stage en/of de match heeft gewonnen dient hij verwijderd te worden 

uit de wedstrijd (DQ) vóór de publicatie van de finale resultaten. 
4.2.3. Indien een buitenlandse IPSC schutter een stage en/of de match heeft gewonnen dient hij verwijderd te 

worden uit de wedstrijd (DQ) vóór de publicatie van de finale resultaten van de “Region” Belgium. 
4.3. Na controle en eventuele correcties worden de definitieve resultaten gepubliceerd door de Webmaster op de 

pagina “Match Results” van de website van de federatie. 
4.4. Alle klachten in verband met arbitrage geschillen en wedstrijdresultaten dienen aan de MD van betreffende 

wedstrijd te worden overgemaakt binnen de ZEVEN dagen volgend op de publicatie van de resultaten. Na deze 
termijn worden geen klachten meer aanvaard. De MD behandelt de klacht in navolging van het van toepassing 
zijnde IPSC reglement, informeert de deelnemer en verstuurd, indien nodig, de verbeterde versie van de 
resultaten naar de BPSA Secretaris. De geschillen met betrekking tot codeerfouten in het kampioenschap 
kunnen op elk moment van het sportieve seizoen aan de BPSA-secretaris voorgelegd worden, maar niet later 
dan ZEVEN (07) dagen na de dag van publicatie op de website BPSA van de laatste tijdelijke versie van de 
Branders Challenge die, aan het einde van het seizoen, de resultaten van ALLE wedstrijden van het 
kampioenschap hervat. 

4.5. Alleen de feiten in verband met ongewenst gedrag (die de veiligheid in het gedrang brengen, het nuttigen van 
alcoholische dranken, bedrog,…) of duidelijk misplaatst gedrag (verwijten, geweld,…) zullen het onderwerp 
uitmaken van een rapport naar de Voorzitter NROI. 

 
5. Uitnodiging – Voorbeelden - Aantekeningen 

5.1. De uitnodiging wordt altijd in het Engels opgesteld. In bijlage B bevindt zich een template voor een uitnodiging 
en bekendmaking voor een BPSA Level II wedstrijd. 

5.2. De GRIJS gemarkeerde karakters op de template “BPSA Match Invitation” zijn de verplichte vermeldingen. De 
andere annotaties zijn enkel informatief. 

5.3. De inschrijvingsdata zijn verplichte vermeldingen op de uitnodiging : 
5.3.1. De startdatum voor collectieve inschrijvingen gereserveerd voor de TC van de BPSA clubs. 
5.3.2. De startdatum voor individuele inschrijvingen voor BPSA/IPSC leden. 

Voorbeeld : Startdatum voor de inschrijvingen door de TC op 10 maart, “IPSC/BPSA Individuals” op 15 
maart. 

5.4. Het BPSA Comité dringt er bij de MD’s op aan om, via een website, het begin van de inschrijving op een redelijk 
uur te laten plaatsvinden, ideaal op een werkdag in de vooravond. 
  

6.  Club Inschrijving – « Team Captain » 
6.1. De Team Captain (TC) is de afgevaardigde van een club belast met de collectieve inschrijving van zijn schutters 

voor Level II wedstrijden van het kampioenschap. Met voorkeur en teneinde de identificatie en communicatie 
tussen clubs te vergemakkelijken is de TC dezelfde persoon gedurende gans het sportieve seizoen. Deze 
inschrijvingsprocedure « Club/Section IPSC » is exclusief voorbehouden aan BPSA leden. 

6.2. Een club team bestaat uit minimum DRIE leden. Een aanvraag om een groep van minder dan drie schutters in te 
schrijven wordt niet als een clubinschrijving aanzien. 
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6.3. De TC is verantwoordelijk tegenover de MD voor: 
6.3.1. De correcte inschrijving van zijn leden door ofwel een E-inschrijving (website) of door gebruik te maken van 

de template « BPSA Match Registration Form » (Bijlage C). 
6.3.2. Het respecteren van de deadline voor de club inschrijvingen. Bij niet navolging hiervan zullen de 

inschrijvingen behandeld worden als individuele inschrijvingen. 
6.3.3. Het, bij voorkeur, uitvoeren van een globale betaling voor alle schutters die vermeld zijn op het 

inschrijvingsformulier of akties ondernemen om de leden van zijn/haar club aan te sporen tot het voldoen 
van de inschrijvingskosten en dit binnen de gestelde tijdslimiet. 

6.3.4. Het informeren van de MD in verband met belangrijke wijzigingen die een waarschijnlijke impact zullen 
hebben op de organisatie van de wedstrijd (verandering van divisie , afwezigheid van een schutter, …). 

 
7. Individuele Inschrijvingen 

De individuele inschrijvingen zullen behandeld worden volgens de bepalingen van de uitnodiging. 
 
8. Inschrijvingsrecht - Betalingen - Terugbetaling 

8.1. Het BPSA comité stelt geen limietbedrag vast voor het inschrijvingsrecht voor een Level II BPSA wedstrijd die 
meetelt voor het Belgisch kampioenschap. Als echter, in de opinie van de RD, het inschrijvingsrecht beschouwd 
wordt als ongepast ten overstaan van het geheel van de andere organiserende clubs, kan de RD beslissen om de 
wedstrijd uit het kampioenschap te halen met behoud van de geloofwaardigheid van Level II en de rechten die 
zijn toegekend. (Verzekering, punten van de RO,…) alsook de verplichtingen die eruit voortvloeien. 

8.2. Het BPSA Comité dringt er bij de TC’s en BPSA vergunde leden op aan om bijzonder aandachtig te zijn in verband 
met het respecteren van de deadlines voor de vergoedingen van de deelnemingskosten.  

8.3. De MD’s en organisatoren van BPSA wedstrijden zullen enige rechters zijn voor de te nemen akties naar de TC 
toe (en de clubs) en/of de individuen die op aanzienlijke en herhaaldelijke manier de inschrijvingsvoorwaarden 
niet naleven en/of nalaten de betalingsmodaliteiten te voldoen. 

8.4. De terugbetaling van het inschrijvingsrecht in geval van afwezigheid, niet-deelneming en/of annulatie door de 
deelnemer blijft het voorrecht van de MD. 

8.5. Met uitzondering van de voordelen tot het promoten van de sport (junior, sponsor,…) dient het inschrijvingsgeld 
voor de BPSA level II wedstrijden identiek te zijn voor ALLE deelnemers. Alleen omwisselings- en/of bancaire 
onkosten en/of een meerkosten voortspruitend uit het niet respecteren van de betalingsmodaliteiten zoals 
voorgeschreven door de organisator mogen aangerekend worden. 

 
9. Bijlagen 

9.1. Bijlage A : BPSA Match Report 
9.2. Bijlage B : BPSA Match Invitation  
9.3. Bijlage C : BPSA Match Registration Form 
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MATCH REPORT 
Please send this report to BPSA Secretary 

 

 
Club : ................................................................. Date : .................................................................  
 
Match Director : ..............................................................................................................................  
 
Total number of competitors : ………………………………………………………………………….. 
 

NROI BELGIUM MATCH OFFICIALS 

N° NAME NROI RANK MATCH FUNCTION 
Date and 

Performed Hours (*) 

1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

6 
 

    

7 
 

    

 
(*) ONLY services of more or egal to 04 hours are taken into account for NROI credit 
 

Please, your feedback/comments about the match 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Name Date Signature 
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« Disqualified » Occurences  
Name + date  Applying Rule(s) + Comments 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
Temporary results sent to BPSA and Webmaster on : ………/..…../..… 
 
Final results sent to BPSA and Webmaster on : …..…/…..../…… 
 
 

Modifications applied to Temporary results : 
Shooter Stage Reason 
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Organisation     BRUSSEL IPSC Section 

 
Match Director & Range Master  Sam Colt and John Wesson 
 
Competitors     IPSC members ONLY, Match limited to 100 shooters 
 
Location     Indoor Shooting Range of BPSA in BRUSSEL 
 
Match Date     March Saturday 31st March and Sunday 01st April 2099 
and Shooting Time    from 08.00Hr to 20.00Hr 
 
Squadding Of 10 shooters, match is shot on half a day 
 Squadding will be updated on the website of BPSA 
 
Registration Fee, Payment & Refund 30 USD on Bank account 

 IBAN : BE12-3456-7890-1234, BIC : ABCD WXYZ 

 Payment NOT later than 15th March 

 NO payment on the range 

 NO refund after 20th March 
 
Registration Registration to brussel.ipsc-match@email.com 

 For BPSA Team Captain : Thursday 01st February at 
20.00Hr 

 For IPSC/BPSA Individuals : Monday 05th February at 
20.00Hr 

 All registration not later than March 10st 
 
Course Of Fire SIX stages : 02 short, 02 Medium and 02 Long Courses 
 
Number of Rounds 120 rounds and +, add 8 more for Chronograph 
 
Rules      Current IPSC Rules Book 
 
Classes      Open - Standard – Production 
 
IPSC Foreign shooters RD’s certification is required with your registration form 
 
 

Eye- and Ear- protections are mandatory while on range 
 

Registration & Info: brussel.ipsc-match@email.com 
Persons Of Contact : Sam Colt, + 99 (0) 444 123 456 

mailto:brussel.ipsc-match@email.com
mailto:brussel.ipsc-match@email.com
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BPSA Match Registration Form(*) 
TO : BPSA Club “The Speedy ones” 
 
Dear Match Director, could you please register the following BPSA shooters, 
 

# BPSA # 
First Name and 

Name 
Division Category Factor 

Friday 
PM 

Saturday 

AM 

Saturday 

PM 

Sunday 

AM 

Sunday 

PM 

1 BSC001 Sam Colt OD SS Maj   X   

2 BSC002 John Wesson SD O Maj    X  

3 N/A Bill Browning PD S Min X     

4 … …. … … …. … … … … … 
 

BPSA Club : Brussel Shooting Club Notes : Bill Browning is a newbie, BPSA # will be communicated 
in a few days. 

Team Captain : Manneken Piet 

E-Mail : justonea@shooting.club 

Phone : 00 12 (0)9 345.678 

  
 
 
 
(*) : Team Captain or MD, feel free to adapt this Template to your own requirements 
 

mailto:justonea@shooting.club

