WDSF danswedstrijden.
Om te kunnen deelnemen aan een WDSF danswedstrijd moet iedere danser geregistreerd zijn bij de World
Dance Sport Federation. Het is een eenvoudige procedure die door de atleet moet uitgevoerd worden op de
website van WDSF (https://ecards.worlddancesport.org/) om een electronische app te bekomen en waarbij een
uniek MINnr wordt toegewezen.
De nationale administrator moet deze gegevens van de atleet nadien online controleren en goedkeuren,
vervolgens het danspaar activeren/koppelen of in geval van een formatieteam, al de atleten aan de teamnaam
toewijzen.
Voor de duidelijkheid staat deze procedure verder in deze tekst kort beschreven.
Opgelet :
Voor 01/10/2017 werd er bij de WDSF een ID-card aangemaakt en verzonden naar het secretariaat van de
BDSF en de toegekomen ID-cards werden aan de atleet gegeven door de sportdirecteur of sportafgevaardigde.
Deze WDSF-wedstrijdlicentie was 5 jaar geldig en moest nadien vernieuwd worden.
Vanaf 01/10/2017 is deze fysieke kaart vervangen door een e-Card, een electronische app welke de atleet moet
opladen op zijn/haar smartphone. Deze wedstrijdlicentie is 1 jaar geldig en moet jaarlijks vernieuwd worden.
De atleten die voor 01/10/2017 een ID-card hebben aangevraagd of in het bezit zijn van een geldige ID-Card
moeten geen e-Card aanvragen. Zij zullen in een overgangsperiode, door WDSF via mail, instructies
toegezonden krijgen hoe zij naar een e-Card moeten overstappen.
Belangrijk : zonder geldige ID-card of e-Card is het onmogelijk om in te checken op een WDSF danswedstrijd
en een rugnummer te bekomen.
Voordeel van een e-Card
- er is geen leeftijdscontrole nodig met paspoort.
- de anti-doping verklaring moet niet meer ingevuld worden op elke danswedstrijd.
- in de resultatenlijst is de schrijfwijze van uw naam en voornaam altijd correct.
- er wordt een persoonlijke wedstrijdhistoriek bijgehouden op de website van WDSF met de rankingpunten en
de plaats op de wereldranglijst.
Procedure om een e-Card te bekomen:
Een e-Card kan aangevraagd worden via de website van WDSF. De te volgen stappen staan beschreven in :
https://ecards.worlddancesport.org/
(of via https://www.worlddancesport.org/  menu Athletes  rubriek e-Card)
De volgende stappen moeten uitgevoerd worden:
1. Een online document dient ingevuld te worden met de persoonlijke gegevens
(NB : vergeet uw lidnr niet van DSV of FWBDS)
2. U wordt gevraagd het document « WDSF e-Card declaration » te downloaden, de velden in te vullen,
te ondertekenen en in te scannen.
Voor een minderjarige atleet moet een ouder of voogd het formulier ondertekenen
3. Maak een scan van uw paspoort
4. Maak een scan van uw pasfoto.
5. Betaal het gevraagde bedrag rechtstreeks aan WDSF via uw creditkaart.
- Adults en Senioren : 20 Zwitserse Frank
- Junioren en Youth : 10 Zwitserse Frank
- Professional Division : 25 Zwitserse Frank
6. Na de betaling zal de nationale beheerder verwittigd worden door WDSF om de gegevens van de atleet
te controleren op correctheid/volledigheid en goed te keuren of te weigeren.
7. Als het MIN-nummer is toegewezen aan de atleet moet de BDSF-beheerder nog melden in het WDSFsysteem met welke partner hij/zij een wedstrijddanskoppel vormt of in welk team hij/zij danst.
Zend via mail de volgende gegevens naar het e-mailadres louis.cornelissens@bdsf.be;
- uw MINnr
- de vermelding van de naam en MINnr van uw danspartner of de naam van uw team. Dit moet door de
administrator van de nationale federatie eveneens ingevoerd worden in het WSDF systeem om te
kunnen deelnemen aan WDSF-danswedstrijden.
Partnerwijziging : wat moet je dan doen ?

Bij het beëindigen of nieuw partnership moet dat gemeld worden aan de BDSF-beheerder. Indien deze
gegevens niet correct zijn in het WDSF-systeem, is het onmogelijk deel te nemen aan WDSFdanswedstrijden (check-in).

