
INFO  WATERSKI  2021/6 
 

Aan  iedereen  met  interesse  voor  waterski  als  wedstrijdsport, 
Met “waterski” bedoelen we wat vroeger de “klassieke afdeling” genoemd werd, dus slalom, 
figuren en schansspringen, samen de overall. 
 
 
Bijlagen : 
= Hoe als skier inschrijven voor een wedstrijd via het EMS ? 
= Reglement/programma van  .... 

11/09  Zaterdag Figuren wedstrijd, RYCSM, Wépion 
12/09  Zondag Figuren wedstrijd, VVW-Gierle 
19/09  Zondag Super Slalom Sunday, MWK 

 
 
11/09  Zaterdag Figuren wedstrijd,  RYCSM,  Wépion 
Twee ronden en een finale. 
Inschrijven via het EMS uiterlijk woensdag 08 september om 23.59 u. 
Eerste start om 10.00 u. 
 
 
12/09  Zondag Figuren wedstrijd,  VVW-Gierle 
Drie of vier ronden voor alle deelnemers. 
Inschrijven via het EMS uiterlijk woensdag 08 september om 23.59 u. 
Eerste start om 10.00 u. 
 
 
19/09  Zondag Super  Slalom  Sunday,  MWK 
Twee ronden voor alle deelnemers plus een finale. 
Maximum 40 deelnemers. 
Inschrijven via het EMS uiterlijk woensdag 15 september om 23.59 u. 
Eerste start om 09.30 u. 
 
 

Het EMS  (= Event Management System). 
Alle gekende wedstrijdskiërs hebben ondertussen al een uitnodiging gekregen om zich te registreren 
in het EMS. Is dat niet het geval, of ben je een nieuwe wedstrijdskiër in spe, mail dan naar Dany De 
Bakker  (dany.debakker@gmail.com)  en geef dit dan door : je naam, je voornaam, je geboortejaar, 
je land en ook de club waarvoor je wil uitkomen en zeker je email adres. 
 
Het EMS (Event Management System) is vanaf dit jaar verplicht – ook voor onze binnenlandse 
wedstrijden !  Het is erg simpel en de uitleg hoe je te registreren en hoe je in te schrijven vind je in 
de bijlage : “Hoe als skiër inschrijven via het EMS”. 
 
Wacht niet tot op het laatste moment om te proberen je in te schrijven. 
Het kan immers dat je nog geen wedstrijdlicentie hebt voor dit jaar (via je club aanvragen bij WSV 
of FFSNW) of dat je wat sukkelt met het EMS, de eerste keer toch, nadien loopt dat héél vlotjes ! 
 



 

Hoe als skiër inschrijven via het EMS ? 
 
= Je moet geregistreerd zijn in het EMS. Indien je daarvoor nog geen uitnodiging kreeg, contacteer  
    dan Dany De Bakker (dany.debakker@gmail.com.) 
    Opdat Dany je een uitnodiging per mail zou kunnen sturen moet ze het volgende weten : 
    je naam (exacte spelling !), geboortejaar, geslacht, nationalteit en email adres. 
 
= Je moet een wedstrijd (promo) licentie hebben.  
    Heb je er nog geen, contacteer dan je club of WSV/FFSNW. 
 
= Ga naar het EMS      ems.iwwf.sport 
    Log in met je id en paswoord (die staan vermeld in de mail met je uitnodiging). 
 
= Koop een IWWF licentie indien je wil deelnemen aan een een TOU-RC of aan een TOU-SL. 
 
= Klik op “My competitions” aan de linkerkant van je scherm. 
    Klik op “New Participation”. 
    Gebruik de filter om een wedstrijd te selecteren. 
    Dat gaat gemakkelijk door “waterski” te kiezen als discipline, het land en klik op “search”. 
    Selecteer je wedstrijd. 
    Selecteer de onderdelen waar je wil aan deelnemen en je categorie. 
 
= Dien je inschrijving in (“Submit”) en bevestig (Confirm). 
 
Bij “My Competitions’ zie je nu je deelname. 
Je kan deze later nog altijd wijzigen of annuleren voor de deadline. 
Let goed op de deadline om je in te schrijven. Na de deadline kan je niet meer inschrijven ! 
 
De normale deadline voor onze wedstrijden in België is de woensdag die voorafgaat aan de 
wedstrijd om 23.59 u. 
 
De officials ter plaatse kunnen je niet meer op de startlijst zetten indien je bovenstaande procedure 
niet gevolgld hebt. Late inschrijvingen zijn niet meer mogelijk. 
 
Voor Wereld en Europese Kampioenschappen is het de KBWSF die haar atleten moet inschrijven. 
Er gelden dan ook andere regels inzake de deadlines en voor het betalen van het inschrijvngsgeld. 
 
 



 
RYCSM  TRICKS  2021   -   COUPE  DE  LA  VILLE  DE  NAMUR 

 
Samedi  -  11 Septembre 2021 

 
 
Afin de pouvoir participer il faut avoir une licence de compétiteur valable pour l’année en 
cours. 
La compétition sera homologuée Rankings List. 
 
Il y aura deux manches éliminatoires pour tous les skieurs, plus une finale pour la moitié des 
participants, éventuellement arrondi en haut) avec un minimum de trois et un maximum de 
huit, autant pour les dames que pour les hommes, ayant réalisé le plus grand nombre de 
points de figures lors d’une des manches éliminatoires.  
S’il y a un ex-aequo pour la dernière place, ils vont tous en finale. 
 
L’ordre de départ pour les manches éliminatoires sera décidé par tirage au sort et reste le 
même pour les deux manches éliminatoires. 
L’ordre de départ de la finale sera l’inverse des résultats des éliminatoires. 
 
Le résultat de la compétition est calculé à partir des points de figures réalisés en finale de la 
journée et puis du meilleur résultat réalisé lors d’une des manches éliminatoires pour les 
autres places. 
Lors d’un ex-aequo on prend le résultat suivant, etc. 
Si, pour n’importe quelle raison, le temps manque pour finir le programme et la finale est 
annulée, alors le résultat sera calculé sur base du meilleur résultat réalisé dans une des 
manches éliminatoires. 
 
Le droit d’inscription est 30,00 Euro pour tous les départs de la journée (montant total). 
 
Le programme. 
 09.30 h Accueil. 
 10.00 h Départ de la première manche. 
 17.30 h Remise des prix – ou plus tôt, si possible. 
 
Les heures de départ de la deuxième et manche et de la finale seront fixées par le jury en 
fonction du nombre de skieurs inscrits et des circonstances locales. 
 
Adresse : 
Promenade de Meuse à 5100 Wépion. 
 



VVW -Gierle  –  Tricks    12-09-2021 
 
VVW-Gierle organiseert een figurenwedstrijd op zondag 12 septemberi 2021. 
De wedstrijd wordt Ranking List gehomologeerd. 
 
Inschrijven kan nog tot en met woensdag 08 september om 23.59 u via het EMS. 
 
De wedstrijd kent drie of vier ronden naargelang het aantal inschrijvingen en de beschikbare 
tijd.. Elke deelnemer krijgt bijgevolg meerdere kansen om zijn persoonlijke score zo hoog 
mogelijk op te drijven. 
 
Er wordt een klassement opgesteld, enerzijds voor de dames, anderzijds voor de heren. 
 
Het klassement gaat uit van de hoogste score van elke deelnemer behaald in één van de drie 
ronden en uitgedrukt in combinatiepunten.  
Bij ex-aequo geldt de tweede score, dan de derde, dan de vierde. 
 
De startvolgorde wordt bepaald door lottrekking en is dezelfde voor alle ronden. 
 
Het inschrijvingsgeld bedraagt 30,00 Euro voor alle starten van die dag indien drie ronden, 
40 Euro indien vier ronden.. 
 
 
Programma : 

- 09.30 u Verwelkoming. 
- 10.00 u Start van de eerste ronde. 
- 17.30 u Prijsuitreiking – of vroeger indien mogelijk. 

 
De aanvangsuren van de daaropvolgende ronden zullen door de jury bepaald worden in 
functie van het aantal ingeschrevenen en van de weersomstandigheden. 
 
Prijzen : De organisatie voorziet mooie prijzen voor de eerste drie, zowel voor de dames als 
voor de heren. 
 
 
Catering : 
Mogelijkheid tot het bekomen van drank ter plaatse : JA 
Mogelijkheid tot het bekomen van een lunch ter plaatse : JA, broodje 
 
 
Routebeschrijving : 
Autoweg E34, afrit 34 richting Beerse. 
Op de rotonde richting “Lilse Bergen”. 
Volgen voorbij de “Lilse Bergen”, “Lilse Stables” en nadien op zandweg “Lilse Golf”. 
Nadien op linkerzijde “Warande Plas” met inrit VVW-Gierle. 
Adres : Haarlebeek 1, Lille. 
Te vinden op Waze, Google Maps en Tomtom. 
Eventueel telefoonnummer : 0475/77.76.10. 
 



SUPER   SLALOM   SUNDAY 
 
De M.W.K. organiseert op zondag 19/09/2021 een rankings list gehomologeerde slalomwedstrijd. 
 
 
Programma 
09.30 u De eerste ronde. 
  De tweede ronde. 
  Finale voor de beste skiërs, mannen en vrouwen apart. 
 
 
Deelnemingsvoorwaarden : 
Alle inschrijvingen moeten uiterlijk woensdag 15 september om 23.59 u binnen zijn via het EMS. 
Men kan inschrijven, ofwel in de eigen leeftijdscategorie, ofwel in ‘open’, maar niet in beide. 
Maximum 40 deelnemers. 
 
Het vaste inschrijvingsgeld bedraagt 40 Euro. 
Inbegrepen : een MWK handdoek voor alle deelnemers (wordt pas uitgedeeld bij de prijsuitreiking). 
 
Alle deelnemers zijn verplicht bij het skiën de bib (rugnummer) te dragen die door de organisatie ter 
beschikking gesteld wordt. 
 
 
Reglement : 
Finaleplaatsen behalen op absoluut resultaat. 
Aantal finalisen a.d.h.v. aantal deelnemers. 
 
Vermelding tijdens prijsuitreiking indien PB (Personal Best) verbroken. 
 
Podium voor de Under-14 en de Under-17 op basis van de resultaten vooronde (jeugd stimuleren). 
Podium van de finales. 
 
 
Catering : 
Er is gedurende en na de wedstrijd de mogelijkheid om iets te eten en drinken ter plaatse. 
 
 
De organisatieverantwoordelijke is Dhr Manu Spoo  (manu@mwk.be). 
 
 
Routebeschrijving : 
Voorbij The View (Blarenberglaan 8, 2800 Mechelen) naar links jaagpad oprijden en rechts 
aanhouden. Het jaagpad blijven volgen tot aan de middendijk van de MWK.  
Aan de middendijk terug naar beneden rijden en de middendijk blijven volgen tot parking. 
Parking : op de middendijk. 
 


