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EMS – HOE ALS SKIER INSCHRIJVEN VOOR EEN WEDSTRIJD 

1. Je moet geregistreerd zijn in EMS, als je hiervoor geen uitnodiging hebt ontvangen, neem dan contact op 

met Dany De Bakker. 

Om u de uitnodigingsmail te kunnen sturen, heeft Dany uw volledige voor- & familienaam (exacte 

spelling!), geboortejaar, geslacht, nationaliteit en een persoonlijke e-mailadres nodig. 

2. Je moet een nationale wedstrijdlicentie hebben. Als je er geen hebt, neem dan contact op met je club. 

3. Ga naar EMS 

4. Log in met uw id en wachtwoord (kijk in de uitnodigingsmail). 

5. Koop een IWWF-licentie als u wil deelnemen aan een “Ranking List or Record Capability competition”. 

6. Klik op “My competitions” aan de linkerkant van het scherm 

7. Klik op "New Participation" 

8. Gebruik de filter (discipline & land) om een wedstrijd te selecteren, klik daarna op "zoeken". 

9. Selecteer een wedstrijd 

10. Selecteer, eventueel onderdelen, waaraan u wilt deelnemen en uw categorie 

11. Deelname indienen via “Submit” en bevestigen via “Confirm”. 

12. U kunt uw deelname nu zien in “My competitions”, later kunt u uw deelname altijd wijzigen of annuleren 

voor de deadline. 

 KIJK AUB DE DEADLINE NA OM IN TE SCHRIJVEN VOOR EEN WEDSTRIJD, NA DE DEADLINE IS HET NIET 

MOGELIJK OM IN TE SCHRIJVEN !!!!!!! 

De normale deadline voor onze wedstrijden in België is de woensdag voorafgaand aan de wedstrijd om 

23.59 uur. 

De officials, ter plaatste, kunnen je niet op de startlijst plaatsen als je de hierboven beschreven 

procedure niet hebt gevolgd. Late toevoegingen aan de startlijst zijn niet meer mogelijk. 

 

 Merk op dat voor titled events (Wereld- of E&A-kampioenschappen) het de nationale federatie is die de 

atleten inschrijft. Er gelden ook speciale regels met betrekking tot de deadlines om in te schrijven en 

voor het betalen van het inschrijfgeld.  

https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoeknummerform.html?nummer=0417506311&actionLu=Zoek
http://maps.google.com/maps?saddr=&daddr=Beatrijslaan+25++2050+Antwerpen+België
tel:+32-3-2711959
https://www.waterski.be/federatie/stuurbrevet-en-boorddocumenten/#breadcrumb
https://stuurbrevet.be/index.php/icc/
mailto:wsv@waterski.be
https://ems.iwwf.sport/
mailto:dany.debakker@gmail.com
https://www.waterski.be/federatie/competitie/wedstrijdlicenties/#breadcrumb
https://www.waterski.be/federatie/clubs/#breadcrumb
https://ems.iwwf.sport/
https://www.waterski.be/federatie/competitie/wedstrijdlicenties/#iwwflic


EMS - HOW TO INSCRIBE AS A SKIER TO A COMPETITION 

1. You have to be registered in EMS, if you haven’t received an invitation to do so please contact 

dany.debakker@gmail.com. 

In order to be able to send you the invitation mail, Dany needs to know your name (exact spelling !), 

your year of birth, your gender and your nationality. 

2. You must have a national competition license.   If you don’t have one, please contact your club or 

contact WSV or FFSNW. 

3. Go to EMS  ->  ems.iwwf.sport 

4. Login with your id and password  (look in the invitation mail). 

5. Purchase an IWWF License if you like to compete in a Ranking List or Record Capability competition. 

6. Click on “My Competitions” on the left of the screen 

7. Click on “New Participation” 

8. Use the filter to select a competition 

Easy to select discipline and country and click on “search” 

9. Select a competition 

10. Select the events you like to enter and your category 

11. Submit participation and confirm 

12. You can see your participation now in “My competitions”, later you can always edit or cancel your 

participation before the deadline to inscribe. 

 

 PLEASE LOOK AT THE DEADLINE TO INSCRIBE FOR A COMPETITION, AFTER THE DEADLINE IT WILL NOT BE 

POSSIBLE TO INSCRIBE ANY MORE!!!!!!!   

The normal deadline for our competitions in Belgium is the Wednesday preceding the competition at 23.59 

h. 

The officials at the site are unable to put you on the starting list if you didn’t follow the procedure as 

outlined above. Late additions to the starting list are not possible anymore. 

 

 Note that for titled events (World or E&A Championships) it will be the federation who has to inscribe the 

athletes. 

Also, special rules apply as to the deadlines and for paying the Entry Fee. 

 

 
 

mailto:dany.debakker@gmail.com

