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200428 BPSA Announcement – IPSC Belgian Championship 2020 – COVID 19 

 

Aan de IPSC verantwoordelijken van de BPSA clubs, 
 

Gezien de huidige en toekomstige gezondheidssituatie m.b.t. COVID 19 wil de BPSA vooral de 
gezondheid van haar licentiehouders en hun familieleden beschermen en ook voorkomen dat sommige 
licentiehouders zich verplicht of gedwongen zouden voelen om deel te nemen aan 
competitiewedstrijden met het doel hun Prioriteitsslot of hun Ranking binnen het Belgisch 
Kampioenschap 2020 te behouden. 
 

Wegens deze redenen heeft de BPSA besloten dat: 
 

 Het IPSC 2020-seizoen wordt uitgeroepen tot een "blanco seizoen". De BPSA zal dan ook geen titels 
van Belgisch kampioen 2020 toekennen voor geen enkele IPSC-discipline en zal geen IPSC-wedstrijd 
(niveau II en / of III), selectie of evaluatie organiseren of in acht nemen die relevant zou zijn voor 
het jaarlijkse klassement van het Belgisch kampioenschap of kampioenschappen hoger (niveau IV 
en / of V). 

 

 De Priority Slots 2019 zijn opgeschort voor 2020 en worden overgedragen naar het seizoen 2021. 
 

 Het jaarlijkse puntenkrediet van de Range Officers voor 2020 (arbitrageseizoen 2019) wordt 
overgedragen naar 2021. 

 

 De Elite van de Nationale Selectie WSH 2020 behouden hun plaats voor de WSH 2021. 
 

 In strikte naleving van de wetgeving opgelegd door de bevoegde instanties (NVR, Regering, 
Federale, Regionale, lokale, VSK, FROS, URSTBF, IPSC Rules, enz.) en de geldende of toekomstige 
COVID 19-richtlijnen, kunnen clubs, die een sportevenement (wedstrijdtype niveau II) willen 
organiseren, dit doen op een uitsluitend recreatieve en training basis. Ze zullen desalniettemin 
beschermd zijn en aangekondigd door de BPSA (RIO titel III, 1.2. en 2.1.), en blijven genieten van de 
voordelen die verbonden zijn aan hun lidmaatschapsstatus. 

 

 De keuze om al dan niet een sportevenement te organiseren en/of eraan deel te nemen is daarom 
de exclusieve, vrijwillige en persoonlijke beslissing van elke club en BPSA-licentiehouder, maar 
wordt op geen enkele manier gedicteerd door "sportverplichtingen" gericht op een titel / 
classificatie / behalen van een trofee en / of een voordeel te behouden voor de sportseizoenen 
2020/2021. 

 

 De BPSA-aankondiging van 200319 - Competitor Proficiency Test (CPT) wordt geannuleerd, nieuwe 
instructies met betrekking tot de uitgifte van de Competitor Card en de organisatie van de CPT-
testen zullen later worden meegedeeld. 
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