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Reglement van Interne Orde
Titel I - Clubs en Aangesloten Leden - Erkenning - Aansluiting - Verplichtingen
1. Verplichtingen van BPSA Clubs
1.1. In overeenstemming met artikel 6 van de statuten van de Belgian Parcours Shooting Association (BPSA) moet de
schietclub (Feitelijke vereniging of Rechtspersoon) die deel wenst uit te maken van de Federatie als aangesloten
lid en om de erkenning van affiliatie te bekomen, een door BPSA goedgekeurde IPSC verantwoordelijke
voorstellen en bij de Raad van Bestuur een geschreven aanvraag indienen samen met een exemplaar van de
statuten en reglement van interne orde. Eventueel of op aanvraag een kopij bijvoegen van de goedkeuring voor
de uitbating van een schietstand waar hij is gevestigd en/of andere wettelijke toestemmingen.
1.1.1. De verantwoordelijke parcoursschieten stuurt jaarlijks de inschrijvingsdocumenten (clubaansluiting en
licentiehouders) voor het komende sportseizoen naar het secretariaat van BPSA en dit uiterlijk tegen 15
januari van het betreffende seizoen, de datum waarop de aansluiting aan de BPSA voor het vorig jaar
definitief komt te vervallen evenals alle voordelen en rechten die hiermee verband houden (Verzekering,
competitor card, enz.).
1.1.2. De inschrijvingsvoorwaarden die zijn opgenomen in het jaarlijkse aansluitingsdocument van BPSA-clubs
hebben de kracht van RIO zodra ze zijn gepubliceerd.
1.2. De Clubs/sectie IPSC ( ook Parcoursschieten genoemd ) van de BPSA moeten aangesloten zijn bij een, door de
communautaire overheid belast met het sportschieten, erkende Federatie (VSK/FROS/URSTBF). Zij respecteren
de statuten en het reglement van interne orde (RIO) ervan.
IPSC clubs / secties zijn opgericht onder de vorm van een juridische structuur naar keuze (vzw, feitelijke
vereniging, …) en beoefenen de discipline ofwel als eigenaar of als huurder van de infrastructuur (schietstanden)
waarbij ze goedgekeurd zijn door de bevoegde autoriteiten ofwel verkrijgen ze de status van "afgevaardigde van
de exploitant" en beoefenen ze de discipline in de schietinfrastructuren die onder de verantwoordelijkheid vallen
van een referentieclub, lid van een erkende federatie.
1.3. Het clubbestuur en de IPSC verantwoordelijke (ook parcoursschieten verantwoordelijke genoemd) staan de
leden van het BPSA Comité (of hun vertegenwoordigers) toe om toegang te hebben tot hun installaties
gedurende de dagen en/of periodes voorbehouden aan IPSC trainingen. Verplicht verklaren ze dit dan ook in de
jaarlijkse erkenningsaanvraag alsook in het kader van alle activiteiten (wedstrijden, opleidingen, …) en/of
evenementen (scheidsrechter seminarie, initiatiedagen,….) die tot doel hebben, in welke hoedanigheid ook, het
beoefenen van het parcoursschieten geïdentificeerd door het acroniem IPSC.
Het ontbreken van vaste perioden/tijdvakken die zijn gereserveerd voor het beoefenen van IPSC, sluit
automatisch elk BPSA kandidaat-lid uit.
1.4. De erkenning als aangesloten lid van de BPSA en het beoefenen van de IPSC disciplines is ondergeschikt aan de
aanvaarding door het BPSA Comité op basis van een rapport door de Technisch Directeur die binnen zijn
takenpakket de missie heeft om een gemotiveerde mening op te maken over de omstandigheden waarin de
opleidingen, trainingen, wedstrijden en andere IPSC activiteiten doorgaan binnen de BPSA Clubs.
In nauwe samenwerking met de verantwoordelijken en de IPSC monitoren van de clubs controleert hij de
toereikendheid ivm de schietinfrastructuur (veiligheid, gelegenheid, opleiding van kaders, …) en de beoefende
IPSC disciplines. Op basis van die gemotiveerde mening machtigt het BPSA Comité, in zijn totaliteit of gedeeltelijk,
de organisatie van schietopleidingen, trainingen en wedstrijden van de verschillende disciplines die erkend zijn
door de IPSC/BPSA.
1.5. De Club/Sectie IPSC verantwoordelijke en alle Officials van de discipline (Monitors, scheidsrechters,
clubafgevaardigden, match organisatoren) die als dusdanig erkend en/of aangeduid zijn door de IPSC
reglementen en de Federatie dienen verplicht lid te zijn van de BPSA voor het lopende jaar.
1.5.1. Gedurende de trainingsperiodes voorbehouden aan IPSC, verbiedt de IPSC verantwoordelijke (of zijn
afgevaardigde), op lokaal vlak, het beoefenen van de discipline (of volgens de RIO) en/of de toegang tot
de stand/schietruimte aan elke schutter die geen aangesloten lid is bij de BPSA of een lid van een
buitenlandse IPSC federatie.
1.5.2. In overeenstemming met 1.5.1 geeft de BPSA een tijdelijke licentie af met een geldigheid van twee
maanden (datum op datum), éénmalig toegestaan aan deelnemers die wensen kennis te maken met de
discipline door het volgen van IPSC opleidingen gegeven door BPSA monitoren. De tijdelijke licentie is
gratis en wordt op verzoek bij de secretaris van de BPSA via de IPSC Manager van de club verkregen.
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1.5.3. De kandidaat onder een tijdelijke licentie beoefent de discipline enkel in de infrastructuur en tijdens de
gebruikelijke opleidingen en/of trainingen van zijn referentieclub, met uitsluiting van alle andere plaatsen
en alle andere IPSC evenementen of activiteiten.
Respect voor de veiligheid tijdens gebruikelijke trainingen, periodieke schietoefeningen en/of andere aan de
discipline gerelateerde activiteiten worden verzekerd en gecontroleerd door de Club Manager / IPSC-sectie en
/of zijn/haar afgevaardigde(n), en worden uitgevoerd in overeenstemming met de relevante wetten, het interne
reglement, de richtlijnen van het IPSC Rule Book en / of andere wettelijke en reglementaire vereisten met
betrekking tot de beoefening van het sportschieten.
De BPSA streeft ernaar om effectieve en homogene opleidingen aan te bieden op alle leerniveaus en in dit
perspectief vereist het van zijn clubs dat de omkadering en het technisch beheer van de discipline wordt
gerealiseerd door gecertifieerde IPSC officials en brevethouders Om dit objectief te realiseren dienen de clubs,
afhankelijk van het aantal licentiehouders op 15 januari van het sportieve seizoen, te beschikken over een
minimum aan monitoraat functies.
1.7.1. De ratio club geaffilieerden/IPSC officials wordt gesteld op minimaal twee (2) monitoraat functies per
aangesloten lid, dus een minimum van twee officials IPSC.
1.7.2. Boven de 15 aangeslotenen per club is de aangeraden ratio van een monitoraat functie en een arbitrage
functie per 10 gelicentieerden. De functies monitoraat en arbitrage zijn cumuleerbaar door een en
dezelfde persoon.
1.7.3. Uitzonderingen zijn voorzien voor nieuw ingeschreven clubs of clubs die niet meer dan 8 gelicentieerden
hebben op 15 januari van het sportieve seizoen. De normen voor de omkadering worden dan door de
Directeur MISSIA besproken met de IPSC verantwoordelijken van de betreffende clubs.
De Clubs/Secties zijn verplicht om basisopleidingsperiodes (SRBSC) en vervolmakingscycli te organiseren voor
beginnende BPSA gelicentieerden. Deze educatieve fasen in de discipline worden altijd omkaderd door BPSA
monitoren die de opleiding en training van beginners volgens de richtlijnen en monografieën van het NFII
uitvoeren.
Gedurende de IPSC trainingen zal enkel op de, in het IPSC reglement voorziene doelen, worden geschoten met
uitsluiting van alle andere formaten van doelen (IPSC Rules 4.1 à 4.4).
De clubs/sectie IPSC van de BPSA zijn niet toegelaten om lid te worden van een buitenlandse IPSC federatie en/of
het organiseren, op nationaal grondgebied en onder auspiciën van een buitenlands IPSC directoraat, van IPSC
activiteiten en/of evenementen van welke aard ook tenzij mits voorafgaandelijk akkoord van de Regional
Director (RD).
Elk ongeval moet onmiddellijk, per post of email, aan de verzekeringsmaatschappij worden gemeld alsook aan
het secretariaat van de BPSA en dit ten laatste vijf dagen na de feiten.
Het secretariaat van de BPSA dient, zonder verwijl, geïnformeerd te worden van alle feiten, beslissingen en
besluiten die van nature een invloed kunnen hebben en op een beduidende manier de beoefening van IPSC in
de installaties van de club kunnen beïnvloeden (schietbeperkingen, verbod op sommige vormen van schietsport,
beperking van kalibers, vernieuwing van RIO, veranderingen in de uitbatersvergunning en goedkeuringen,…).
In geval van sluiting van een club, wegens faillissement, stopzetting van activiteiten, fusie van schietsport
kringen, verlaten van de IPSC-discipline of gelijk welk ander motief heeft het aangesloten lid twee mogelijkheden
met betrekking tot het behoud van zijn licentiehouders binnen de BPSA :
1.13.1. Ofwel kunnen de aangeslotenen worden overgeplaatst naar een nieuwe club van hun keuze en deze
laatste vertegenwoordigen in competitie en in het Belgische kampioenschap zodra de transfer is
geregistreerd.
1.13.2. Ofwel kunnen de aangeslotenen hun oorspronkelijke club blijven vertegenwoordigen in een
administratieve aansluiting mits deze laatste zijn aansluiting heeft betaald.
1.13.3. Een administratieve aansluiting is een hoedanigheid waarin het lid dat aangesloten is bij het BPSA niet
langer beschikt over een sportinfrastructuur (schietbaan en/of schietperiodes eigen aan IPSC) waardoor
het zijn licentiehouders de volhardende, regelmatige oefening, periodieke en veilige discipline kan
garanderen onder de richtlijnen en voorschriften voorzien in de BPSA-verordeningen en ROI.
1.13.4. Op de datum van de overgang naar een administratieve aansluiting is de BPSA-club niet langer bevoegd
om BPSA-licentiehouders of IPSC-licentiehouders uit een buitenlandse regio te integreren/werven, met
uitzondering van BPSA-licentiehouders die in het bezit zijn van een Competitor Card.
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1.13.5. Het verlies van een club dient zo vlug mogelijk aan het Secretariaat van de BPSA te worden gemeld.
1.14. Respect voor het imago en de visie van onze sport. IPSC is een puur sportieve discipline die het gebruik van een
vuurwapen vereist als een sport- en recreatief materiaal en wordt beoefend op doelen van verschillende vorm
(rond, vierkant, ...) en aard (papier, metaal, ...), met uitsluiting van elke mogelijke benadering met het gebruik
van een sportwapen in alle andere contexten of situaties.
1.14.1. De aangesloten leden en licentienemers dienen dit imago te verzorgen, zowel in woord als in daad en in
hun publicaties en uitzendingen naar de media (billboard, pers, sociale media, ...).
1.14.2. Het niet respecteren van/of overschrijden van deze visie kan leiden tot de schorsing en/of onmiddellijke
uitsluiting van het aangesloten lid en/of licentienemer.
1.15. Alle politieke, filosofische, taalkundige of religieuze discussies zijn binnen de BPSA verboden.
1.16. De BPSA kiest voor het Engels als voertaal.
2. Verplichtingen van de BPSA Aangeslotenen
2.1. De BPSA aangeslotenen verbinden er zich toe de statuten en het Reglement van Interne Orde van de Federatie
na te leven. De RIO en BPSA lidmaatschap documenten zijn beschikbaar op de website van de BPSA. De
registratievoorwaarden in het jaarlijkse BPSA licentiehouder document hebben kracht van RIO zodra ze worden
gepubliceerd.
2.2. BPSA-leden moeten een licentie hebben bij een, door de gemeenschapsautoriteiten die verantwoordelijk zijn
voor het beheer van schietsport erkende, federatie (URSTBF / VSK / FROS) en in het bezit zijn van een geldige
sportschutterslicentie. Bovendien moeten BPSA-licentiehouders ten allen tijde de (originele) juridische
documenten kunnen overleggen die hen machtigen om IPSC uit te oefenen (BPSA-licentie, BPSA Competitor
Card, model N°4, enz.).
2.3. De BPSA licentiehouder die wenst deel te nemen aan wedstrijden type Level II (nationaal) of hoger
(internationaal) dient in het bezit te zijn van een Competitor Card die attesteert dat hij/zij geslaagd is voor de
capaciteitstest (Competitor Profeciency Test – CPT) georganiseerd door de NFII.
2.3.1. De voorwaarden voor de geldigheid en toekenning van de BPSA Competitor Card worden uitgegeven door
het BPSA Comité op voorstel van de Directeur MISSIA en hebben kracht van RIO vanaf publicatie.
2.3.2. De CPT en de Competitor Card zijn niet van toepassing op de BPSA leden onder « tweede » licentie.
2.4. BPSA aangeslotenen die, in gelijk welke hoedanigheid, wensen deel te nemen aan gelijk welke activiteit
(scheidsrechter cursus van alle niveaus, monitor stage, …) en/of IPSC evenementen (wedstrijden, met inbegrip
van pre-match, logistieke en administratieve hulp, evenementstentoonstelling,…) georganiseerd buiten het
nationale territorium door een buitenlandse IPSC federatie, moeten voorafgaandelijk de toestemming bekomen
van de RD of zijn vertegenwoordiger.
2.5. Iedere buitenlandse IPSC schutter mag aangesloten worden binnen een club/sectie BPSA en mag een aanvraag
tot het bekomen van een BPSA licentie indienen voor zover hij/zij voorafgaandelijk vergund werd in de regio
waarin hij/zij verblijft (zie IPSC Rule 6.5) onder “eerste licentie” en hij/zij geen onderwerp uitmaakt van een
disciplinaire sanctie van het IPSC directoraat van diezelfde regio.
2.5.1. Aansluitingsprocedure in een BPSA club. De Belgische nationale of buitenlandse licentiehouder dient in
het bezit te zijn van de nodige wettelijke documenten die het voorhanden hebben van een vuurwapen en
het beoefenen van het sportief schieten toelaten en dit zowel in zijn woongebied als met betrekking tot
de Belgische en Europese wetgeving ter zake. Voor dit doel zal de aanvrager bij elke aanvraag voor
jaarlijkse aansluiting bij een BPSA club van zijn keuze een schriftelijke verklaring van zijn RD dienen voor
te leggen waarin zijn lidmaatschap in zijn woonregio dient te worden bevestigd (IPSC good standing).
2.5.2. Procedure voor het bekomen van een BPSA licentie als « tweede » licentie. De Belgische nationale of
buitenlandse licentiehouder mag een aanvraag indienen tot het bekomen van een BPSA licentie maar
alleen indien hij/zij volledig voldoet aan de voorwaarden van 2.5.1. Daarom zal de IPSC verantwoordelijke
van de club waarbij de aanvrager is aangesloten het geschreven attest van de RD (IPSC good standing) van
het woongebied van de aanvrager, samen met de aanvraag voor de jaarlijkse BPSA licentie aan het
sekretariaat van de BPSA sturen.
2.5.3. Het BPSA Comité behoudt zich het recht voor om een BPSA-licentie te weigeren aan elke Belgische of
buitenlandse onderdaan in het bezit van een buitenlandse IPSC-licentie. Deze beslissing is definitief en
dient niet te worden gemotiveerd.
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2.6. Een BPSA aangeslotene mag van club veranderen gedurende de transfer periode. Deze periode begint na de
laatste BPSA wedstrijd van het sportieve seizoen en eindigt het volgende jaar na verlenging van zijn BPSA licentie.
2.7. Iedere BPSA aangeslotene die zijn jaarlijkse aansluitingsvernieuwing niet voldoet gedurende een volledig sportief
seizoen (van 15 januari tot en met de laatste BPSA wedstrijd van het lopende jaar) zal als een nieuw lid worden
beschouwd en zal in die hoedanigheid een club kunnen kiezen waarbij hij wenst aangesloten te worden.
2.8. De BPSA clubs zijn gehouden om een transfer van een aangesloten lid naar een andere BPSA club te aanvaarden
zonder enige vergoeding van welke aard dan ook met inbegrip van administratieve kosten, uitrusting en/of
opleiding.
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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 te worden opgenomen moet de schutter aan minstens zes wedstrijden deelnemen
die tellen voor het Belgisch kampioenschap. De zes wedstrijden dienen binnen eenzelfde divisie te worden
volbracht. 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. Enkel leden van de BPSA die over de Belgische nationaliteit beschikken komen in aanmerking voor de titel van
Belgisch kampioen en de Nationale Selectie. De Belgische onderdanen of buitenlandse IPSC leden onder
“tweede licentie” (Titel I, 2.5, 2.5.2) kunnen geen aanspraak maken op nationale titels of 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. Met uitzondering van de resultaten die leiden tot een disqualificatie (DQ) zal het klassement van de eerste
wedstrijd van het sportieve seizoen aan dewelke de BPSA gelicentieerde deelneemt bepalend zijn voor de
divisie waartoe de deelnemer voor de rest van het sportieve jaar zal behoren. De deelnemer komt alleen in
aanmerking voor de rangschikking binnen het Belgisch kampioenschap, de nationale selectie en sponsering
binnen deze divisie.
2.1.1. In het belang van de representativiteit en geloofwaardigheid van het nationaal kampioenschap gaat de
jaarlijkse Algemene Vergadering van de BPSA over tot de erkenning van de divisies die zullen worden
toegelaten om te strijden voor het klassement van het Belgisch Kampioenschap voor het komende
jaar/voor de komende jaren. De divisies zoals voorgesteld door de IPSC World Body kunnen zonder
onderscheid worden aanvaard « op proef » met of zonder aanpassingen en/of voor een bepaalde duur.
2.1.2. Om in aanmerking te komen voor het Belgisch Kampioenschap moet de eindrangschikking van een
divisie minimum 10 deelnemers tellen gerangschikt volgens de voorwaarden vermeld in Titel II, 1.2.
2.2. De deelnemer die gedurende het seizoen van divisie wil veranderen kan een gemotiveerd en met redenen
omkleed verzoek indienen bij de RD om een aanpassing (transfer) van de divisie te vragen waarin hij wil
verschijnen in het eindklassement van het kampioenschap.
2.2.1. Enkel EEN verandering van divisie per sportief seizoen is toegelaten.
2.2.2. Wordt geweigerd, elke transfer komende van een deelnemer die een of meerdere wedstrijden en/of
stage(s) heeft gewonnen in zijn initiële divisie.
2.2.3. Gedurende het transfer seizoen komt de betrokkene niet in aanmerking voor de Nationale Selectie
noch voor sponsering.
2.2.4. Een divisietransfer is niet toegankelijk voor de leden van de Nationale Selectie gedurende de jaren van
het Europees- en wereldkampioenschap voor de divisies waarin de elite is geselectioneerd door de
National Team Manager. De Elite moeten hun hele selectieseizoen voltooien in de divisie waarin ze de
BPSA dienen te vertegenwoordigen.
2.2.5. Wordt niet in aanmerking genomen, elk transfer verzoek waarbij de aanvrager niet in staat wordt
gesteld een individuele ranglijst te behalen in het Belgisch Kampioenschap onder de voorwaarden
vermeld in Titel II, 1.2.
2.2.6. Tegen de beslissing van de RD met betrekking tot het weigeren/toelaten van de transfer is geen beroep
mogelijk en dient niet te worden gemotiveerd.
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2.2.7. Eens de overdracht geaccepteerd, worden de resultaten behaald in de initiële divisie, met uitzondering
van DQ’s, nietig verklaard en permanent verwijderd uit het kampioenschap met alle gevolgen die
inherent zijn aan de ROI van de BPSA.
2.3. Als een deelnemer bij een of meerdere wedstrijden van divisie wisselt mag hij geklasseerd worden in een
andere « regio » om zodoende toch in het eindresultaat van de wedstrijd te verschijnen voor zover hij noch
de wedstrijd noch een stage heeft gewonnen. Indien de geïnteresseerde toch de wedstrijd of een stage heeft
gewonnen dient de Stat’s Officer (SO) de deelnemer uit te schrijven (NIET diskwalificeren) alvorens de finale
resultaten aan de BPSA Secretary zijn overgemaakt.
3. Categorieën
3.1. De BPSA erkent de volgende categorieën: Overall – senior – super senior – junior – lady.
3.2. De leeftijd welke bepalend is voor de categorie waarin de schutter deelneemt in het Belgisch kampioenschap
is dewelke die bereikt is op de eerste januari van het lopende jaar.
3.2.1. Overall : 21-49 jaar.
3.2.2. Senior : 50-59 jaar.
3.2.3. Super Senior : 60 jaar en meer.
3.2.4. Junior : (*16) 18 - 20 jaar, (*) volgens de gangbare wetgeving.
3.2.5. Lady : deelnemers van het vrouwelijk geslacht, ongeacht de leeftijd.
3.3. De categorieën geven recht op een erkenning en een uitreiking van de titels van kampioen volgens de
rangschikking op het einde van het nationaal kampioenschap als de respectievelijke categorieën minstens 5
deelnemers tellen per divisie.
3.4. In de categorie “Lady”, wordt uitgeroepen tot Belgisch kampioene, de deelneemster die het hoogste resultaat
heeft bekomen binnen het Belgisch kampioenschap ongeacht de divisie waarin ze is geklasseerd. Er moet wel
rekening worden gehouden met de voorwaarden onder Titel II, 2.1.2
3.5. In de categorie “Junior” wordt uitgeroepen tot Belgisch kampioen, de deelnemer die het hoogste resultaat
heeft bekomen binnen het Belgisch kampioenschap ongeacht de divisie waarin hij/zij is geklasseerd. Er moet
wel rekening worden gehouden met de voorwaarden onder Titel II, 2.1.2
3.6. Indien het aantal deelnemers behorende tot de categorieën Senior (S) en Super Senior (SS) per divisie
onvoldoende is om een Belgisch kampioen te erkennen in de ene of andere of de twee categorieën kan het
Comité BPSA besluiten om de deelnemers van beide categorieën in EEN categorie (Senior categorie) onder te
brengen om zodoende een Belgisch kampioen te kunnen erkennen voor de twee categorieën van de
desbetreffende divisie.
4. Level IV en V - Toewijzing van de Plaatsen (Slots)
4.1. Het objectief van de Adviesraad is om tenminste de drie beste resultaten van iedere erkende divisie en
categorie een slot toe te wijzen. Gezien het aantal slots waarover Belgie in het algemeen beschikt zullen alleen
de Elite geklasseerd in de door de BPSA erkende divisies aanspraak kunnen maken op een selectie en
sponsering.
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.
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5. Algemene Reglementen
5.1. De slots zijn op basis van een mechanisch kwalificatiesysteem aan de schutters toegewezen. De toekenning
gebeurt op basis van de resultaten van de Belgische Kampioenschap in de erkende divisies. 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.
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 Divisies.
5.3. Om in aanmerking te kunnen komen voor de Nationale Selectie dient de schutter een minimum score
(percentage) 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 minimum score is in functie van de leeftijdscategorie in dewelke de deelnemer geklasseerd is en wordt
vastgelegd op:
5.4.1. Overall : 85%.
5.4.2. Senior : 80%.
5.4.3. Super Senior : 75%.
5.4.4. Junior et Lady, geen minimum score van toepassing. De selectie wordt gerealiseerd « op dossier » door
de National Team Manager in samenwerking met de CA
5.5. De kandidaat moet op het sportieve en karakteriele vlak van onbesproken gedrag zijn en geen deel uitmaken
van disciplinaire maatregelen en/of herhaaldelijk ongeschikt gedrag vertonen dat de goede reputatie van de
BPSA in gevaar kan brengen of bedreigen zowel op het nationale grondgebied als in het buitenland.
5.6. 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.
5.7. In geval van laattijdige afzegging, of enige andere verzaking en/of uitsluiting aan een evenement, kan
terugbetaling van de inschrijving alleen plaatsvinden volgens de voorwaarden die zijn vastgesteld door de
Organisatie van de wedstrijd en/of het betreffende kampioenschap.
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 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 (RD, CD, …) 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 in de jaren voorafgaande aan een groot sportief evenement. De
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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.

Belgian Parcours Shooting Association

Appendix A
Page 1 on 1

Internal Rules
Titel II - National Selection – National Team Manager – Role and Duties
1. Scope
1.1. 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.
1.2. 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).
1.3. NTM’s also play a key role as advisors to the National Firearms Instructors Institute in respect of their disciplines (HG,
SG, RF, PCC).
2. Duties, Tasks and Objectives of a NTM
2.1. Should be fluent in Dutch, French and English.
2.2. Promote the Practical Shooting discipline and the safety requirements at matches.
2.3. Support the DO and the BPSA Committee in the selection of the BPSA affiliates who are likely to be integrated into
the National Selection.
2.4. In close coordination with the DO, act as an advisor to ensure a fair and just selection in accordance with the BPSA
Selection Policy.
2.5. 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.
2.6. Develop and deploy, with a long-term perspective, a technical and tactical training plan in preparation of main IPSC
Events.
2.7. Take all necessary steps to :
2.7.1. 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.
2.7.2. Plan the training content in advance and set up clear and well-defined goals to ensure an equal improvement
of all NS members’ skills.
2.7.3. Advise on possible ‘shooter traps’ and safety issues during international competitions.
2.7.4. 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.
2.7.5. Forward the plan, the practical guidelines as well as the schedule of the training sessions to all individuals.
2.7.6. 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.
2.8. If the case maybe :
2.8.1. Co-ordinate entries and squadding for BPSA Selection matches and Level III or higher matches abroad.
2.8.2. If required, assist members of the National Selection with their registration for International events.
2.8.3. Assist shooters taking part in international competitions in obtaining temporary firearm export licenses or
permits.
2.8.4. Develop the logo, apparel and design of the official garment of the NS and order those iccw the BPSA
Treasurer.
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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 alsook wat betreft de Nationale Selectie, zijn benoemd in Titel II
van deze RIO.
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.
1.5.1. Er worden geen wedstrijden gehouden die in aanmerking komen voor de rangschikking van het Belgisch
Kampioenschap tussen de data van de openingsceremonie (inclusief pre-match) en de sluiting van de
Wereld-en Europese kampioenschappen « Handgun ».
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 Titel III, 1.2.
2.1.1. De reservering én publicatie van de data van de, door de clubs, georganiseerde wedstrijden in de kalender
van het Belgisch kampioenschap worden door de BPSA secretaris toegewezen volgens het FIFO (First In,
First Out ) systeem. De club die de datum van zijn wedstrijd wil wijzigen dient dit onmiddellijk aan de
BPSA secretaris te melden.
2.1.2. Er wordt slechts één BPSA-wedstrijd, die meetelt voor het Belgisch Kampioenschap, toegekend per
boekingsdatum op de BPSA-website. Elke wedstrijd waarvan de datum wordt gewijzigd en die dan geheel
of gedeeltelijk overlapt met een datum die reeds aan een eerdere wedstrijd werd toegekend, wordt niet
in aanmerking genomen voor het Belgisch Kampioenschap.
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 minimale capaciteit te hebben van 80 deelnemers over TWEE dagen.
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2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.3.3. De hoofdwedstrijd moet minstens op zaterdag en zondag plaatsvinden. Een van de twee dagen van het
weekend kan worden vervangen door een feestdag die onmiddellijk volgt op of voorafgaat aan de
resterende weekenddag. In elk geval vindt de Pre-Match plaats binnen zeven dagen vóór of na
respectievelijk de eerste of laatste dag van de Hoofdmatch, maar kan nooit gelijktijdig met een andere
BPSA-wedstrijd worden gehouden.
2.3.4. Minimaal VIER stages te hebben.
2.3.5. Te beschikken over een Range Master en een voldoende aantal (Chief-) Range Officers.
2.3.6. Een arbitrage comité te hebben en de samenstelling ervan bekend te maken.
2.3.7. Te beschikken over een Stat’s Officer (SO) en de verplichting om Win MSS te gebruiken als
classificatiesysteem en voor de overdracht van de resultaten aan de BPSA-secretaris.
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.
Enkel de resultaten van de erkende divisies (Titel II, 2.1.1) zullen door de BPSA worden gepubliceerd en vormen
het eindklassement van de competitie per divisie. Deelnemers die zijn ingeschreven in niet-erkende divisies en
die willen verschijnen in de eindrangschikking van het Belgisch kampioenschap, moeten door de Stat Officer
(SO) worden geïntegreerd in een van de divisies die worden erkend in overeenstemming met de huidige IPSCregels.
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. Uitnodiging – Voorbeelden - Aantekeningen
3.1. 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.
3.2. De GRIJS gemarkeerde karakters op de template “BPSA Match Invitation” zijn de verplichte vermeldingen. De
andere annotaties zijn enkel informatief.
3.3. De inschrijvingsdata zijn verplichte vermeldingen op de uitnodiging :
3.3.1. De startdatum voor collectieve inschrijvingen gereserveerd voor de TC van de BPSA clubs.
3.3.2. 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.
3.4. 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.
4. Inschrijvingen – Organisatoren
4.1. 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.
4.2. 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.
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4.3. 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.
4.4. De inschrijvingen voor een wedstrijd Level II beginnen ten vroegste TWEE maanden voor de start van de
competitie.
4.5. 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.
5. Club Inschrijvingen – Team Captain
5.1. 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. Indien, in de loop van
het seizoen, een club besluit om van TC te veranderen, dient zij de andere BPSA clubs hiervan op de hoogte te
stellen door middel van een rondschrijven.
5.2. Enkel EEN collectieve inschrijving per wedstrijd, ongeacht het aantal ingeschreven deelnemers, is toegelaten via
de TC van een club.
5.3. De TC is verantwoordelijk tegenover de MD voor:
5.3.1. 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).
5.3.2. Het respecteren van de deadline voor de club inschrijvingen. Bij niet navolging hiervan zullen de
inschrijvingen behandeld worden als individuele inschrijvingen.
5.3.3. 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.
5.3.4. 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, …).
6. Individuele Inschrijvingen – Deelnemers.
6.1. De deelnemers die zich individueel inschrijven dienen de instructies in de uitnodiging op te volgen.
6.2. Verantwoordelijkheden van de deelnemers aan nationale en internationale wedstrijden.
6.2.1. De deelnemers stellen de MD op de hoogte van belangrijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de
organisatie van de wedstrijd, zoals afwezigheid, vertragingen, vervanging van een schutter, verandering
van divisie, ...
6.2.2. BPSA-aangeslotenen die zich niet houden aan de vereisten ivm de registratie voor wedstrijden die deel
uitmaken van het Belgisch Kampioenschap krijgen een vermelding in het wedstrijdverslag dat opgesteld
wordt door de MD en kunnen, in geval van een recidive, sancties oplopen.
6.2.3. BPSA-aangeslotenen die zich niet houden aan de vereisten ivm de registratie voor internationale
wedstrijden kunnen ook het onderwerp worden van sancties in geval van een geformuleerde klacht door
de MD van een wedstrijd, de RD van de betreffende regio of de RD BPSA.
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7. Inschrijvingsrecht - Betalingen - Terugbetaling
7.1. 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.
7.2. 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.
7.3. 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.
7.4. De terugbetaling van het inschrijvingsrecht in geval van afwezigheid, niet-deelneming en/of annulatie door de
deelnemer blijft het voorrecht van de MD.
7.5. 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.
8. Resultaten – Wedstrijd Rapport - Klachten
8.1. 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 :
8.1.1. Overall by Competitors.
8.1.2. Overall by Stages.
8.1.3. Overall by Categories (indien van toepassing).
8.1.4. Overall by Regions (indien van toepassing).
8.1.5. Score Verification by Competitors.
8.1.6. Backup van de match (WinMSS bestanden).
8.2. Tijdens een Level II wedstrijd van het kampioenschap onderneemt de SO ook volgende akties :
8.2.1. 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.
8.2.2. Indien diezelfde BPSA schutter een stage en/of de match heeft gewonnen dient hij verwijderd te worden
uit de wedstrijd (NIET diskwalificeren) vóór de publicatie van de finale resultaten.
8.2.3. Indien een buitenlandse IPSC schutter een stage en/of de match heeft gewonnen dient hij verwijderd te
worden uit de wedstrijd (NIET diskwalificeren) vóór de publicatie van de finale resultaten van de “Region”
Belgium.
8.3. Na controle en eventuele correcties worden de definitieve resultaten gepubliceerd door de Webmaster op de
pagina “Match Results” van de website van de federatie.
8.4. 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.
8.5. 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.
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8.6. 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.
8.7. Elke BPSA-deelnemer die DRIE diskwalificaties (DQ) opeenvolgend of niet bekomt op wedstrijden die in
aanmerking komen voor de classificatie in het Belgisch Kampioenschap van het lopende seizoen, wordt
verboden deel te nemen aan de DRIE volgende wedstrijden opgenomen in de officiële kalender van hetzelfde
kampioenschap. Indien van toepassing, wordt dit verbod tijdens het volgende sportseizoen verlengd.
8.7.1. De schorsing gaat in op de datum van de dag van de derde disqualificatie om te eindigen op de dag na de
laatste dag van de derde nationale wedstrijd die de schorsingsperiode afsluit.
8.7.2. De naleving van deze schorsing is de verantwoordelijkheid van de Teamcaptain en/of de
verantwoordelijke van de schietclub. Die strikt dienen toe te zien op de naleving van de duurtijd van de
schorsing op straffe van sancties voor zowel de licentiehouder als de club.
8.7.3. Tijdens deze onderbreking zal de deelnemer in zijn club (of andere) aanvullende training moeten volgen
op basis van de voorschriften van de IPSC-regels en de BPSA- Safety Rules and Basic Skills Course om aan
te tonen dat hij altijd en overal de vier gouden regels van de IPSC kan respecteren.
8.7.4. De aanvullende training wordt verzorgd door een Range Officer of een IPSC Monitor (Pistol Instructor)
die kan worden opgelegd door de NROI-president of de directeur MISSIA. Aan het einde van het
aanvullende opleiding stuurt de RO of PI een bekwaamheidsrapport naar de directeur MISSIA.
8.7.5. Abnormale herhaling van diskwalificaties in de Belgische competitie en/of in internationale competities
kan de RD ertoe brengen de BPSA-licentiehouder te verbieden deel te nemen aan (inter-) nationale
competities voor een voorlopige periode van maximaal 12 maanden, of zelfs tijdelijke of permanente
intrekking van de BPSA/IPSC-licentie
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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Name + date

« Disqualified » Occurences

Applying Rule(s) + Comments

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

Shooter

Modifications applied to Temporary results :
Stage

Reason

Pagina 1 van 1

Belgian Parcours Shooting Association
VZW - KBO 0433.488.050
Raymond De Meesterlaan, 28 - Sint-Lambrechts-Woluwe, 1200 – België

Reglement van Interne Orde
Titels - Inhoud

Titel I

:

Clubs en Aangesloten Leden - Erkenning - Aansluiting - Verplichtingen

Titel II

:

Belgische Kampioenschap - Nationale Selecties

Titel III :

Wedstrijden - Voorwaarden - Uitnodigingen - Inschrijvingen

Titel IV :

IPSC Monitoren - Voorwaarden - Objectieven - Opleidingen

Titel V

NROI – Opleiding - Certificering – Kwalificatie van de Scheidsrechters

:

Editie Februari 2022

Bijlage B
Pagina 1 of 1

Belgian Parcours Shooting Association
Reglement van Interne Orde
Titel III - BPSA Wedstrijden – Uitnodiging
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
and Shooting Time

March Saturday 31st March and Sunday 01st April 2099
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
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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

1

BSC001

Sam Colt

OD

SS

Maj

2

BSC002

John Wesson

SD

O

Maj

3

N/A

Bill Browning

PD

S

Min

4

…

….

…

…

….

BPSA Club

: Brussel Shooting Club

Team Captain

: Manneken Piet

E-Mail

: justonea@shooting.club

Phone

: 00 12 (0)9 345.678

Friday
PM

Saturday
AM

Saturday
PM

X

Sunday
AM

Sunday
PM

X
X
…

…

…

…

…

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

(*) : Team Captain or MD, feel free to adapt this Template to your own requirements
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1. Het National Firearms Instructors Institute (NFII)
1.1. Het National Firearms Instructors Institute met aan het hoofd de Technisch Directeur (Development Officer) is
het organisme belast met de aanwerving, organisatie, opleiding en continue ontwikkeling van IPSC monitoren
bij de Belgian Parcours Shooting Association (BPSA).
1.2. De NFII wordt beheerd door een commissie die bestaat uit minstens 4 leden, waaronder de Development Officer
(DO) en de directeur MISSIA, beide zijn volwaardige leden gekozen door de BPSA Board. Ze worden bijgestaan
door een adviseur handvuurwapens (Handgun Counselor) en een adviseur schoudervuurwapens (PCC, Rifle &
Shotgun Counselor) gecoöpteerd volgens een selectie wervingsprocedure "op dossier” door de volwaardige
leden.
2. Rol en Vaardigheden van de IPSC Monitoren
2.1. Het National Firearms Instructors Institute houdt eraan de belangrijkheid van de taken en missies van de IPSC
monitor te benadrukken. Deze vervult een centrale en overheersende rol en geeft een beeld van
uitmuntendheid en perfectie ivm het manipuleren van moderne vuurwapens en respect naar de
veiligheidsregels die de BPSA wil bevorderen, onderwijzen en implementeren tussen de leden clubs. De IPSC
monitor is dikwijls de eerste referentiepersoon binnen de club waarmee de kandidaat IPSC schutter in contact
zal komen en waarmee hij/zij de « eerste stappen » zal nemen.
Het is van cruciaal belang dat deze initiële ontmoeting tussen de kandidaat en de discipline wordt verzekerd
door professioneel opgeleide schietmonitoren, met een zeker charisma, die perfect geschoold zijn om de
opleidingen conform de fundamentele principes en reglementen van IPSC over te brengen.
3. Organisatie van de Opleidingen – Niveau van de Monitoren
3.1. De opleiding van IPSC pistol monitor is ingedeeld in VIER niveaus. Dit heeft tot doel om een dynamisch
lessysteem te implementeren om de continue kwaliteit rond een gemeenschappelijke deler te garanderen en
ervoor te zorgen dat ieder lesniveau nauw aansluit bij de noden en verwachtingen van de doelgroep.
3.2. De VIER opleidingsniveaus zijn genummerd van 1 tm 4 voorafgegaan door het acroniem IPSC® met
overeenkomstige benaming van de discipline (Pistol-PCC-Rifle-Shotgun) en de titel voor dewelke de kandidaten
gekwalificeerd zijn.
Niveau 1 : Assistent Monitor instructeur
Niveau 2 : Monitor Instructeur
Niveau 3 : Monitor Trainer
Niveau 4 : Monitor Coach

Level 1 : IPSC Assistant (Pistol) Instructor
Level 2 : IPSC (pistol, PCC, rifle or shotgun) Instructor
Level 3 : IPSC (pistol, PCC, rifle or shotgun) Trainer
Level 4 : IPSC (pistol, PCC, rifle or shotgun) Coach

3.3. Naar gelang het kwalificatieniveau zal de erkenning en/of de uitzonderingen en de re-integratie om de titel van
IPSC monitor te verlenen uitsluitend onder de bevoegdheid van de commissie NFII vallen.
4. Objectieven en Missie van de Directeur MISSIA en de Development Officer (DO)
4.1. De Directeur MISSIA organiseert de aanwerving van nieuwe monitoren, vaardigt de voorschriften uit en
publiceert deze samen met de opleidingsprogramma’s en instructies met betrekking tot de verschillende niveaus
van het monitorsysteem. Hij stelt tevens de monografie op bestemd voor beginnende schutters en stelt
clubgerelateerde trainingsprogramma’s (Annual training plan) op voor gekwalificeerde schutters.
4.2. De Directeur MISSIA valideert de brevetten van de monitoren niveaus 1, 2 en 3 : IPSC (Assistant) Pistol Instructors
en Trainers. De certificatie van monitoren niveau 4 (IPSC Coach) geschiedt met de goedkeuring van de RD.
4.3. De Development Officer kan een omstandig advies opstellen betreffende de toestand waarin de opleidingen en
trainingen van de schutters plaats vinden binnen de BPSA clubs. In samenspraak met de IPSC verantwoordelijken
van de clubs, die hem toegang verlenen tot hun infrastructuur, zal de DO (of zijn afgevaardigde) een
toereikendheidscontrole uitvoeren met betrekking tot de opleidingsobjectieven (profiel

Belgian Parcours Shooting Association

Pagina 2 van 6

Reglement van Interne Orde
TITEL IV - IPSC Monitoren - Voorwaarden - Objectieven - Opleidingen
monitor, monografie van de schutters, organisatie van de trainingen,…), de schietinfrastructuur (veiligheid,
gelegenheid, uitrusting,…) en de door de BPSA erkende IPSC disciplines.
Op basis van dit advies zal de BPSA geheel of gedeeltelijk de organisatie van opleidingen, trainingen en
wedstrijden gerelateerd aan een of andere discipline (HG, RF, SG,…) goedkeuren.
5. De Assistent Monitor Instructeur – IPSC Assistant instructor
5.1. Vereisten en Voorwaarden
5.1.1. Ten minste 21 jaar oud zijn.
5.1.2. Een actief BPSA deelnemer zijn.
5.1.3. Dient NIET te zijn opgenomen in het eindklassement van het Nationaal kampioenschap.
5.1.4. Voorgedragen worden door de voorzitter van de BPSA club waar hij/zij is aangesloten.
5.1.5. Goedgekeurd worden door de Directeur MISSIA BPSA na een voorafgaand interview en
theoretische/praktische testen (Assessment).
5.2. Objectieven en Profielen
5.2.1. De Assistant Pistol Instructor is de referentiepersoon binnen de club met wie de kandidaat IPSC schutter
zijn basisopleiding zal volbrengen. Ten dezen titel zal hij staat moeten zijn :
5.2.1.1. Bij zijn clubleden zin opwekken om IPSC te ontdekken en te volgen.
5.2.1.2. Toelichting geven betreffende de federale en regionale wapenwet, de modaliteiten om de
discipline te beoefenen en de te vervullen voorwaarden om vergund te worden bij een BPSA
club.
5.2.1.3. Het sturen van de keuze van het wapen en de uitrusting van de beginnende schutter.
5.2.1.4. Onder het toezicht van een IPSC Instructor of Trainer, het voorstellen en demonstreren, aan
een groep van maximum vier beginnende schutters, de monografie van de cursus “BPSA Safety
Rules & Basic Skills Course”.
5.2.2. De Assistant Instructor neemt permanent deel aan de trainingen binnen de club en moet in staat zijn om
zonder toezicht van een Instructor of Trainer :
5.2.2.1. Een reeks initiatie stages en/of basistrainingen te organiseren met behulp van een (of
meerdere) monitor(-en) van een hoger niveau.
5.2.2.2. De schutters omkaderen en begeleiden gedurende de training sessies.
5.2.2.3. De aangeslotenen informeren over het huidige IPSC Rule Book en BPSA directieven.
5.3. Doelgroep
5.3.1. De aanstelling van een Assistant Instructor wordt voorzien voor :
5.3.2. Nieuw aangesloten BPSA clubs/secties die nog niet beschikken over een IPSC monitor (
instructor/trainer).
5.3.3. Voor bestaande clubs die niet over voldoende gebreveteerde monitoren beschikken of waar deze
aanwezig kunnen zijn om de opleidingen en trainingen te garanderen.
5.4. Vaardigheden en reikwijdte
5.4.1. De certificering van Assistant Instructor is geldig voor een eerste periode van VIER jaar vanaf de datum
van afgifte van het certificaat. Op het einde van deze eerste periode wordt de certificatie elke DRIE jaar
hernieuwd zoals voor de andere BPSA monitoren.
5.4.2. Onder de verantwoordelijkheid van de IPSC-instructeurs en/of -trainers van de club, en in bepaalde
gevallen van de MISSIA-directeur, kunnen aan de assistent-instructeur aanvullende doelstellingen,
missies en vaardigheden worden gedelegeerd om de omkadering en de veiligheid van BPSA
licentiehouders binnen zijn club te verbeteren en te garanderen.
5.4.3. De Assistant Instructor is per definitie een ‘lokale’ monitor waarbij zijn certificatie en zijn werkterrein
gelimiteerd zijn tot de BPSA club die zijn kandidatuur voor deze functie voorstelde. In geval van een
transfer naar een andere club dient de Assistant Instructor de toelating te vragen aan de Directeur MISSIA
en tevens het akkoord bekomen van de IPSC verantwoordelijke van zijn nieuwe club teneinde zijn
qualificatie te behouden.
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6. De Monitor Instructeur – IPSC Instructor
6.1. Vereisten en Voorwaarden
6.1.1. Ten minste 21 jaar oud zijn en BPSA aangesloten voor ten minste drie volledige jaren.
6.1.2. Een actief BPSA deelnemer zijn en gedurende drie voorafgaande jaren minstens één sportief jaar
verschijnen in het eindklassement van het Belgisch kampioenschap met een minimum score van 55% in
de betrokken Divisie (Categorie :65%).
6.1.3. Voorgedragen worden door de voorzitter van de BPSA club waar hij/zij is aangesloten.
6.2. Objectieven en Profielen
6.2.1. De IPSC instructor is de referentiepersoon binnen de club met wie de kandidaat IPSC schutter zijn
basisopleiding en specialisatie in de discipline zal volbrengen. Ten dezen titel zal hij staat moeten zijn :
6.2.1.1. Bij zijn clubleden zin opwekken om IPSC te ontdekken en te volgen.
6.2.1.2. Toelichting geven betreffende de federale en regionale wapenwet, de modaliteiten om de
discipline te beoefenen en de te vervullen voorwaarden om vergund te worden bij een BPSA
club.
6.2.1.3. Het sturen van de keuze van het wapen en de uitrusting van de beginnende schutter.
6.2.1.4. Het verstrekken, aan een groep van maximum vier beginnende schutters, de monografie van
de cursus <<BPSA Safety Rules & Basic Skills Course>>.
6.2.2. De IPSC instructor neemt permanent deel aan de trainingen binnen de club en moet in staat zijn om :
6.2.2.1. Een reeks trainingen te organiseren met het doel een of meerdere vaardigheden te
ontwikkelen.
6.2.2.2. De schutters omkaderen en begeleiden gedurende de training sessies.
6.2.2.3. De aangeslotenen informeren over de belangrijkste regels van het huidige IPSC Rule Book en
BPSA directieven.
6.3. Doelgroep
6.3.1. De IPSC instructor houdt zich bezig met de opleiding van beginnende schutters door het organiseren van
initiatie stages volgens de voorschriften en aanbevelingen van het NFII.
6.3.2. Binnen zijn club neemt hij op een permanente basis deel aan de opleiding, de trainingen en het opvolgen
van de praktiserende schutters.
7. De Monitor trainer - IPSC Trainer
7.1. Vereisten en Voorwaarden
7.1.1. Ten minste 23 jaar oud zijn en BPSA aangesloten voor ten minste vijf volledige jaren.
7.1.2. Een actief BPSA deelnemer zijn en gedurende vijf voorafgaande jaren minstens drie sportieve jaren
verschijnen in het eindklassement van het Belgisch kampioenschap met een minimum score van 65% in
de betrokken Divisie (Categorie :75%).
7.1.3. In het bezit zijn van het brevet IPSC instructor of gelijkaardig.
7.1.4. Een goede kennis hebben van het gebruikelijk Engels.
7.1.5. In het bezit zijn van het brevet van National Range Officer ( NRO ).
7.1.6. Voorgedragen worden door minimum twee BPSA officials (RO, IPSC trainer, RD,...).
7.2. Objectieven en Profielen
7.2.1. De IPSC Trainer is verantwoordelijk voor de continue opleiding van de schutters alsook de voorbereiding
van hun collectieve trainingen. In functie van hun vaardigheden moet hij in staat zijn om de praktiserende
schutters vooruitgang te laten boeken door aangepaste trainingen in functie van hun noden en hun
sportieve aspiraties en moet :
7.2.1.1. Het niveau van de schutters observeren en evalueren.
7.2.1.2. In staat zijn om de schiettechniek te analyseren en oplossingen voor te stellen.
7.2.1.3. Een trainingscyclus kunnen opstellen en een sportief seizoen plannen (Annual Training Plan).
7.2.1.4. Zijn persoonlijke praxis continu verbeteren om beter de discipline te doorgronden.
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7.2.2. Hij ondersteunt de kandidaten-deelnemers en moet :
7.2.2.1. Beschikken over « Team Manager » kwaliteiten, zin voor organisatie, uitstraling en fair-play.
7.2.2.2. De wedstrijdgeest ontwikkelen door het adviseren van de schutters tijdens wedstrijden van alle
niveaus.
7.2.2.3. Op een grondige wijze de « Current IPSC Rule Book » kennen teneinde de schutters de middelen
te geven om geschillen tijdens IPSC wedstrijden te voorkomen.
7.2.2.4. Raad geven aan de deelnemer met betrekking tot het klaarmaken van zijn wapen en zijn
uitrusting.
7.3. Doelgroep
7.3.1. De aktiviteit van IPSC Trainer is in eerste instantie gericht op de technische opleiding, taktiek, persoonlijke
opvolging en op lange termijn naar de praktiserende schutters toe.
7.3.2. Hij omkadert, traint en volgt de deelnemers op die wensen deel te nemen aan nationale en internationale
kampioenschappen.
8. Opleiding, Organisatie en Inschrijving
8.1. De opleidingen van IPSC Pistol instructor en Trainer worden door het NFII georganiseerd. De uitnodiging voor
inschrijving staat op de site van de federatie.
8.2. Het minimum aantal deelnemers voor het organiseren van een opleiding is vastgesteld op ZES kandidaten. De
kandidaten sturen hun inschrijvingsaanvraag naar de Directeur MISSIA met een kleine motivatie voor de functie
alsook een aanbeveling van de voorzitter van hun club.
8.3. De kandidaten mogen niet het onderwerp uitmaken van een lopende disciplinaire procedure.
8.4. Als het minimum aantal kandidaten bereikt is zullen de data van de opleiding worden gecoördineerd en
vastgelegd met de kandidaten die op hun beurt hun deelneming dienen te bevestigen door middel van de
betaling van de inschrijvingskosten. Na ontvangst van betaling zal de syllabus worden opgestuurd.
8.5. De theoretische opleiding neemt ongeveer 28 uur in beslag.
9. De Monitor Coach – IPSC Coach
9.1. Vereisten en voorwaarden
9.1.1. Ten minste 25 jaar oud zijn en IPSC aangesloten voor ten minste zes volledige jaren.
9.1.2. In het bezit zijn van het brevet Monitor Trainer – IPSC trainer of gelijkwaardig.
9.1.3. In het bezit zijn van het brevet van National Range Officer (NRO).
9.1.4. Vloeiend de Engelse taal beheersen, zich kunnen uitdrukken in de andere landstalen ( FR/NL/DE) is een
doorslaggevende troef
9.1.5. Een belangrijk aantal schuttersopleidingen kunnen bewijzen in relatie tot de praktijk van de discipline,
omkaderingsactiviteiten van de club, arbitrages, wedstrijden en de organisatie van matchen.
9.1.6. Alle officiele certificeringen en/of persoonlijke ervaringen kunnen aantonen dat ze elites kunnen trainen
en onderwijzen door hun inzet in de wereld van competitie op hoog niveau.
9.2. Objectieven en Profielen
9.2.1. In samenwerking met de Directeur MISSIA is de IPSC Coach betrokken bij een voortdurende verbetering
van het concept “opleiding van monitoren en IPSC schutters” en dient daarom :
9.2.1.1. Te beschikken over gedegen educatieve kwaliteiten en uitstekende pedagogische
bekwaamheden.
9.2.1.2. Kunnen communiceren over de activiteiten door het opstellen van documenten, cursussen,
technische handleidingen en presentaties.
9.2.1.3. Terdege kennis hebben van de IPSC reglementen.
9.2.1.4. Beschikken over de kennis en expertise die nodig zijn om de Directeur MISSIA en de
Development Officer bij te staan bij de organisatie en observatie van de opleiding van de IPSC
monitoren en bij het opstellen van gerelateerde monografieën.
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9.2.1.5. Zich kandidaat willen stellen voor de titel MISSIA instructor.
9.2.2. De IPSC Coach moet schutters van hoog niveau kunnen herkennen, trainen en omkaderen alsook een
competitie strategie kunnen definiëren en uitwerken zowel op individueel als collectief vlak. Daartoe
dient hij in staat te zijn om :
9.2.2.1. Op autonome wijze training programma’s te kunnen realiseren op lange termijn met het
oogpunt van vorrtdurende performantie en verbetering.
9.2.2.2. De deelnemers te onderrichten in de prestatiemogelijkheden en hun inspanningen te managen
gedurende de voorbereidingsperioden en de competitie en dit over verschillende sportieve
seizoenen.
9.2.2.3. De prestaties van de elite te kunnen analyseren door een geïndividualiseerde training voor te
stellen zowel op het vlak van motivatie om te slagen als oplossingen voor mislukkingen.
9.2.2.4. Een deelnemer raad kunnen geven ivm de voorbereiding, aanpassingen en veranderingen aan
te brengen aan zijn wapen en zijn uitrusting om zijn prestaties te kunnen verhogen.
9.3. Doelgroep
9.3.1. De hoofdactiviteit van de IPSC Coach is georiënteerd naar de technische ontwikkeling, mentale en
tactische vorming van IPSC schutters op hoog niveau (Elite).
9.3.2. De IPSC Coach kan door de Director MISSIA opgeroepen worden om missies op zich te nemen om BPSA
gelicencieerden te identificeren die zich in het monitoraat willen investeren.
9.3.3. Op vraag van de Directeur MISSIA neemt hij deel aan de omkadering en opleiding van IPSC monitoren.
9.4. Selectie
De promotie tot Pistol Coach is een specifieke selectie/sollicitatie procedure gerealiseerd << op dossier>> door
het Comité NFII en de RD vanaf <<geleefd>> van de Pistol Trainers op basis van hun persoonlijke inbreng en hun
toewijding ten opzichte van het onderwijzen en promoten van IPSC.
10. Behoud van het kwalificatieniveau
10.1. Het kwalificatieniveau heeft een geldigheidsduur van 3 jaar voor de niveau’s 2,3,4. In het jaar voorafgaand aan
de vervaldag van het brevet zal de NFII commissie een evaluatie maken van de Monitor om al dan niet zijn/haar
certificatie te vernieuwen.
10.2. Om de verlenging van zijn/haar certificatie te bekomen dient de gebrevetteerde NFII Monitor (niveau’s 2,3,4),
gedurende de 3 jaarlijkse cyclus, erop toe te zien zijn verworvenheden te behouden, zijn inzetbaarheid naar het
monitoraat toe te vergroten, zijn kennis te verruimen, toewijding te vertonen naar de discipline toe en actief
deel te nemen aan (inter-)nationale wedstrijden.
10.3. Hieronder een niet-limitatieve lijst van criteria, voorwaarden en activiteiten die de Monitor toelaten om aan de
NFII commissie zijn voortdurende bereidheid tot perfectionering, pro activiteit en verbetering aan te tonen naar
de discipline toe en de BPSA/IPSC aangeslotenen.
10.3.1. Geen onderbreking als aangeslotene bij de Federatie (of wereldwijde IPSC) gedurende de cyclus van de
validiteit van het brevet alsook in de vernieuwing van de wettelijke documenten die vereist zijn om IPSC
te beoefenen binnen de, door de gemeenschapsoverheden, erkende federaties.
10.3.2. Deelname aan de MISSIA opleidingen van IPSC, de vernieuwde of aangepaste modules van het NFII.
10.3.3. Zin voor recurrente organisatie en omkadering binnen de club en de federatie ten toon spreiden door
opleidings- en/of bijscholingsstages te volgen bestemd voor beginnende schutters en/of gevorderden.
10.3.4. Het behalen van brevet(ten)/kwalificatie(s) gelinkt aan het IPSC match management en wedstrijden :
Range Officer, International Range Officer, IROA seminaries,…
10.3.5. Vernieuwing van de jaarlijkse kwalificatie van scheidsrechter (aantal te behalen punten zoals gesteld door
het NROI/IROA) in functie van het bereikte niveau binnen de IPSC arbitrage.
10.3.6. Aanzienlijke en persoonlijke verbetering aantonen door een ononderbroken deelname aan- en
rangschikking in het Belgisch kampioenschap of in de IPSC « Region » van residentie.
10.3.7. Deelname aan multidisciplinaire schietsport modules (of andere) zoals mentaal coaching, training
planning, EHBO, conditietraining, leiderschap,… aangeboden door de officiële erkende sportfederaties.
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10.4. De niet-hernieuwing of schorsing van de IPSC Monitor kwalificatie kan permanent, gedeeltelijk of ondergeschikt
zijn aan bepaalde condities zoals opleiding en/of bijkomende aanpassingen aan de termijn vooropgesteld door
de NFII commissie.( bvb Her kwalificatie van het brevet IPSC instructor in Assistant IPSC instructor).
10.5. In geval van wijziging of weigering van de IPSC Monitor kwalificatie door de NFII commissie kan de kandidaat,
door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Secretaris van het BPSA Comité, beroep aantekenen
en dit binnen de vijftien dagen volgend op de beslissing. Er kan geen beroep aangetekend worden tegen de
finale beslissing genomen door het BPSA Comité en deze beslissing dient ook niet te worden gemotiveerd.
10.6. Onderbreking van BPSA/IPSC aansluiting – Herintegratie.
10.6.1. Gedurende de geldigheidsperiode van het brevet wordt slechts EEN jaar onderbreking bij de BPSA
getolereerd. Op het einde van zijn jaar onderbreking wordt de monitor terug geïntegreerd bij het NFII
met het eerder erkende niveau tot het einde van de oorspronkelijke geldigheidsdatum en de huidige
verlengingsvoorwaarden.
10.6.2. Aansluiting bij een buitenlandse IPSC regio : De monitor die gedurende een periode van twee jaar of
langer in een buitenlandse IPSC regio verblijft en daar ook als opleider fungeert kan zijn herintegratie bij
het NFII aanvragen bij de Directeur MISSIA.
10.6.3. Alle andere gevallen van reintegratie worden geregeld door Titel IV, 3.3 waarbij de beslissing van het NFII
definitief is en zonder beroep.
11. Verplichtingen van de BPSA Clubs en monitoren
11.1. De BPSA clubs dienen voldoende promotionele acties te ondernemen om gemotiveerde, getalenteerde en
waardevolle aangeslotenen de opleidingen uitgaand van het NFII te volgen teneinde over een maximum aan
IPSC monitors te beschikken om ten allen tijde de uitmuntendheid van de opleidingen en trainingen te kunnen
garanderen binnen de club.
11.2. Enkel de BPSA/IPSC monitoren van het niveau monitor instructeur of hoger mogen NFII erkende opleidingen
geven binnen de aangesloten clubs (aangesloten leden). Hetzelfde geldt voor de certificering van de NFII
opleidingen (SRBSC brevet, opfrisdag, voortgezette opleiding) die alleen deze instructeurs kunnen valideren en
tekenen.
11.3. In overeenstemming met het jaarlijkse trainingsplan van de club en om het monitorschap aan te moedigen en
kandidaten voor te dragen voor de titels van IPSC (assistent-) instructeur, kunnen monitoren-instructeurs en
hoger, af en toe en onder hun verantwoordelijkheid het toezicht op een eenmalige training delegeren aan een
competente, ervaren BPSA-licentiehouder in het bezit van een Competitor Card.
11.4. Beginnende licentiehouders moeten ten allen tijde omkadert worden door een NFII instructeur gedurende hun
initiële opleiding (SRBSC) alsook gedurende hun perfectioneringscyclus.
11.5. De NFII benadrukt sterk het grote belang en het succes van de SRBSC en de kwaliteit van de trainingen die
worden aangeboden tijdens de proeftijd binnen de clubtraining voordat een BPSA-licentiehouder wordt
voorgedragen voor de passage en het slagen in de competitor-vaardigheidstest (CPT) waarmee hij de
competitor card kan verkrijgen.
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1. National Range Officers’ Institute
1.1. Het organisme belast met het beheer en de organisatie van de arbitrage binnen de Belgian 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).
1.2. 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).
2. Voorwoord
2.1. 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.
2.2. 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.
3. Missie van de Scheidsrechter (Niet limitatieve lijst)
3.1. 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).
3.2. 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).
3.3. 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.
4. Range Officer (RO)
4.1. Voorwaarden
4.1.1. Ten minste 21 jaar oud zijn.
4.1.2. Ten minste twee kalenderjaren aangesloten zijn bij de BPSA/IPSC ( 01/01-31/12).
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4.1.3. 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.
4.1.4. 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.
4.1.5. 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.
4.1.6. 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.
4.1.7. Pas na de afloop van de stage periode zal de president NROI aan de kandidaat het brevet van Range
Officer en een exemplaar/set van de officiële kledij ( polo, vest,….) van de NROI Belgium overhandigen.
4.1.8. 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.
4.2. Jaarlijkse kwalificaties
4.2.1. De Range Officer moet op jaarbasis minimum 4 arbitragepunten halen op BPSA level I wedstrijden of
hoger.
4.2.2. Een kwalificatieprestatie van 2 arbitragepunten komt overeen met een bijdrage van minimum één halve
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 elk één
eveneens recht op 2 punten (totaal 4 punten).
4.2.3. De RO kwalificatie wordt ieder jaar hernieuwd. De toegekende punten moeten aan het NROI
overgemaakt worden ten laatste op 31 januari van volgend jaar.
4.2.4. 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.
4.2.5. 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.
5. Chief Range Officer (CRO)
5.1. Voorwaarden
5.1.1. 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.
5.1.2. De kandidaat moet, in de hoedanigheid van RO, 16 arbitragepunten vergaren op level II wedstrijden of
hoger binnen een periode van maximum twee jaar.
5.1.3. De punten mogen ook vergaard worden dankzij deelnames aan buitenlandse IPSC wedstrijden identiek
aan de kwalificatie RO en onder dezelfde condities. ( zie 3.2.4 en 3.2.5).
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5.1.4. 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.
5.2. Jaarlijkse kwalificaties
5.2.1. De Chief Range Officer moet jaarlijks een minimum van 4 arbitragepunten vergaren, waarvan minimum
2 punten op een level II wedstrijd of hoger voor een volledige dag. Gekoppelde prestaties worden ook
aanvaard, twee CRO op eenzelfde wedstrijd.
5.2.2. 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.
6. Range Master (RM)
6.1. Voorwaarden
6.1.1. 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.
6.1.2. De kandidaat moet, in de hoedanigheid van RO/CRO, 32 arbitragepunten vergaren op level II wedstrijden
of hoger binnen een periode van drie jaar.
6.1.3. 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).
6.1.4. 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.
6.2. Jaarlijkse kwalificaties
6.2.1. De Range Master moet jaarlijks een minimum van 4 arbitragepunten vergaren, waarvan minimum 2
punten op een level II wedstrijd of hoger op een volledige dag. Gekoppelde prestaties worden ook
aanvaard, twee RM op eenzelfde wedstrijd.
6.2.2. 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.
7. Voortgezette vorming
7.1. Indien, naar de mening van de voorzitter NROI, fundamentele wijzigingen worden gepubliceerd met betrekking
tot de IPSC regels, zal hij de Range Officers oproepen om (geheel of gedeeltelijk) deel te nemen aan seminaries
en/of opwaarderingsstages.
7.1.1. Volgens de door de NROI overeengekomen voorwaarden kan deelname aan deze seminars als essentieel
worden beschouwd om de RO-kwalificatie te behouden. Ter gelegenheid van hun aanwezigheid kan het
NROI arbitragepunten toekennen aan de deelnemers.
7.1.2. Deze bepalingen zijn ook van toepassing op een Range Officer wiens vaardigheden, kwalificaties en/of
kennis, naar het oordeel van de officials van het Comité NROI, niet langer aangepast, bevredigend en/of
aangepast aan de arbitrage van de deelnemers zijn met inbegrip van de kennis en het in de praktijk
brengen van de IPSC regels en/of de omkadering van de schutters.
7.2. In het geval van disciplinaire maatregelen tegen een BPSA-licentiehouder die heeft geleid tot het verlies van
het BPSA/IPSC-lidmaatschap en / of de functie van Range Officer, moet de belanghebbende altijd een volledige
NROI-training hervatten om een nieuwe kwalificatie te behalen.
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8. International Range Officer (IRO)
8.1. Voorwaarden IROA
8.1.1. 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.
8.1.2. De voorzitter van het NROI vestigt 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 België 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.
8.1.3. 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.
8.1.4. 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.
8.1.5. De kandidatuuraanvraag voor het IROA dient <<online>> ingevuld te worden via de site van IPSC,
http://www.ipsc.org/officials/iroaApp.php.
8.2. Voorwaarden BPSA
Ter aanvulling van de toelatingscriteria van het IROA eist het Belgisch NROI dat de BPSA IRO kandidaten
voldoen aan volgende minimale vereisten :
8.2.1. Ten minste drie kalenderjaren aangesloten zijn bij de BPSA/IPSC (01/01-31/12)
8.2.2. Een actief lid zijn binnen de NROI België en in het bezit zijn van het brevet van National Range Officer
(NRO) gedurende tenminste twee jaar.
8.2.3. 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.
8.2.4. 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.

