
Inschrijvingen BPSA

Veranderingen voor 2021



Naar aanleiding van de COVID-19 

maatregelen

De schutters die lid waren in 2020 en zich

herinschrijven in 2021 zullen genieten van een

korting van 10€ op het lidgeld 2021 en dit als

tegemoetkoming voor de anti COVID 

maatregelen. Zij dienen dus 50€ te betalen ipv

de gewoonlijke 60€. 

 Het juiste bedrag zal automatisch in rekening worden gebracht op de 

faktuur die de BPSA naar de clubs zal sturen.



Inschrijvingen 2021 : Veranderingen

 Geen individuele inschrijvingen of betalingen rechtstreeks naar de BPSA.

 ALLES DIENT VIA DE VERANTWOORDELIJKE IPSC VAN DE CLUBS TE VERLOPEN.



Inschrijvingsprocedure clubs

 Begin october 2020 wordt het formulier ‘ Inschrijvingen clubs 2021’ naar de IPSC 

verantwoordelijke gestuurd.

 Het vervolledigde formulier dient ten laatste op 30 november 2020 naar de BPSA gestuurd

te worden.



Inschrijvingsprocedure leden.

 Begin oktober 2020 worden de vooringevulde formulieren van de schutters

aan de IPSC verantwoordelijken gestuurd mét een lijst van hun leden in 

2020.

 De, door de club, geverifieerde dossiers van de schutters dienen ten

laatste op 15 januari 2021 op het sekretariaat zijn.

 Het gedetailleerde te betalen totaal bedrag zal door de BPSA aan de 

clubs worden gestuurd.

 Eén betaling per club voor het totaal bedrag.

 BPSA stuurt de lidkaarten naar de IPSC verantwoordelijken.



Herinnering

 Een dossier dat in orde is bevat alleen:

 Het origineel én getekend papieren inschrijvingsformulier.

 Een medisch attest specifiek voor het beoefenen van de schietsport dat het 

volgende kan zijn: 

 Ofwel het exemplaar dat beschikbaar is op de website www.ipsc-belgium.be 

 Ofwel een kopij van het certificaat van de federatie (URSTBf, FROS, VSK) dat minder
dan 3 maand oud is.

 Ofwel een kopij van de lidkaart URSTBF 2021 ( wat een medisch attest impliceert )



Vanaf 1 januari 2021

 De clubs kunnen de lidkaart 2021 uitdelen bij ontvangst.

 De BPSA zal een ‘competitor card’ toekennen.



De ‘competitor card’

Deze kaart bevestigt dat de schutter zijn vaardigheid heeft getoond om aan 

wedstrijden deel te nemen.

Ze zal worden uitgereikt aan:

 Alle leden 2020 die in orde zijn met de bijdrage 2021 en die minstens aan

minstens één match ( zonder diskwalificatie )van het Belgisch

kampioenschap 2020 of/en 2019 hebben deelgenomen.

 Vanaf 1/1/2021 zal deze kaart enkel uitgereikt worden aan de nieuwe

schutters die slagen in de kwalificatieproeven georganiseerd door de BPSA.

 Deze kaart zal slechts geldig zijn als ze vergezeld is van de 

lidmaatschapskaart van het lopende jaar.


