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Inleiding	  
Om	  te	  kunnen	  deelnemen	  aan	  MSG2018	  in	  Moscow	  moet	  iedere	  deelnemer	  en	  ook	  iedere	  “toeschouwer”	  
een	  visum	  aanvragen.	  Om	  een	  visum	  te	  kunnen	  aanvragen	  is	  een	  uitnodigingbrief	  nodig.	  Deze	  instructie	  
geeft	  aanwijzingen	  hoe	  deze	  uitnodigingsbrief	  en	  het	  visum	  kunnen	  worden	  aangevraagd.	  
Iedere	  deelnemer	  en	  “toeschouwer”	  moet	  zelf	  deze	  aanvraag	  doen,	  naast	  het	  zelf	  regelen	  van	  hotel	  en	  
vliegticket.	  
Het	  volgende	  webadres	  https://event.skating.global/	  is	  de	  link	  voor	  het	  aanvragen	  van	  de	  uitnodigingsbrief	  
en	  het	  visum.	  Klik	  op	  de	  knop	  rechts	  naast	  de	  tekst	  “Masters	  International	  Sprint	  Games	  (Speed	  Skating)”.	  	  
	  
Aanvragen	  uitnodigingsbrief	  
De	  webpagina	  die	  verschijnt	  bestaat	  uit	  drie	  delen.	  Eerste	  deel	  geeft	  achtergrond	  over	  visumaanvraag	  en	  
de	  plaats	  van	  ambassade	  of	  consulaat	  waar	  de	  visumaanvraag	  moet	  worden	  ingediend.	  Het	  tweede	  deel	  
gaat	  over	  het	  aanvragen	  van	  de	  uitnodigingsbrief	  en	  derde	  deel	  over	  de	  visumaanvraag.	  
Voor	  het	  aanvragen	  van	  de	  uitnodigingsbrief	  heb	  je	  nodig	  een	  digitale	  kopie	  van	  de	  paspoort	  en	  een	  digitale	  
kopie	  van	  een	  actuele	  pasfoto.	  Invullen	  van	  de	  aanvraag	  via	  “Goto	  invitation	  letter	  form”	  is	  relatief	  
eenvoudig.	  De	  uitnodigingsbrief	  kan	  worden	  aangevraagd	  voor	  meerdere	  personen	  tegelijkertijd.	  
Het	  duurt	  ongeveer	  een	  dag	  voordat	  je	  een	  bevestiging	  per	  mail	  krijgt	  van	  jouw	  aanvraag.	  De	  brief	  zelf	  
komt	  een	  paar	  dagen	  later	  via	  het	  mailadres	  dat	  je	  hebt	  opgegeven.	  
	  
Aanvragen	  visum	  
Als	  je	  op	  de	  link	  “Go	  to	  Visa	  Application	  Form”	  klikt,	  kom	  je	  op	  de	  pagina	  van	  het	  Consular	  Department	  
Ministry	  of	  Foreign	  Affairs	  of	  the	  Russian	  Federation,	  zie	  plaatje	  hierna	  
	  

	  
	  
Kies	  in	  het	  veld	  “Choose	  country”	  Netherlands	  en	  in	  het	  veld	  “Choose	  language”	  voor	  English.	  
Vink	  onderin	  het	  tekstvak	  met	  de	  toelichting	  (met	  blauwe	  achtergrond)	  het	  vakje	  “I	  have	  read	  this	  
information”	  aan	  en	  klik	  op	  de	  knop	  “Complete	  new	  application	  form”.	  Dan	  kom	  je	  op	  een	  pagina	  waar	  je	  
een	  wachtwoord	  moet	  opgeven	  en	  een	  “chapta	  code”.	  Rechtsboven	  in	  de	  kop	  zie	  je	  een	  nummer	  achter	  
Application	  ID:.	  Dit	  is	  het	  nummer	  van	  jouw	  aanvraag,	  noteer	  dit.	  
	  



	  

	  
	  
	  
Op	  de	  volgende	  pagina	  krijg	  je	  de	  mogelijkheid	  om	  jouw	  Application	  ID	  te	  printen.	  Ga	  daarna	  verder	  door	  
op	  Next	  te	  klikken.	  
	  
Op	  de	  volgende	  pagina	  moeten	  de	  gegevens	  ingevuld	  worden	  als	  hieronder	  is	  aangegeven.	  “Number	  of	  
entries”	  is	  afhankelijk	  van	  aantal	  deelnemers	  waarvoor	  je	  de	  visumaanvraag	  doet.	  De	  data	  van	  heenreis	  en	  
terugreis	  moet	  je	  aanpassen	  aan	  de	  hand	  van	  je/jullie	  eigen	  planning.	  
	  

	  
	  
Klik	  hierna	  op	  de	  knop	  “Next”.	  Op	  de	  volgende	  pagina	  moet	  je	  jouw	  gegevens	  als	  aanvrager	  van	  het	  visum	  
invullen.	  Onderaan	  deze	  pagina	  kan	  je,	  door	  op	  de	  knop	  “Save	  draft”	  te	  klikken,	  jouw	  tot	  nu	  ingevulde	  
aanvraag	  opslaan.	  Doe	  dit	  want	  als	  je	  later	  tot	  de	  ontdekking	  komt	  dat	  je	  nog	  iets	  moet	  wijzigen	  hoef	  je	  niet	  
alles	  opnieuw	  van	  begin	  af	  aan	  in	  te	  vullen.	  Klik	  daarna	  op	  de	  knop	  “Next”.	  
Op	  de	  volgend	  pagina	  moet	  je	  het	  paspoortnummer	  van	  de	  aanvrager	  opgeven	  en	  de	  geldigheidsdata	  van	  
dit	  paspoort.	  Vul	  de	  vereiste	  gegevens	  in,	  klik	  op	  “Save	  draft”	  en	  vervolgens	  op	  “Next”.	  	  
	  
Op	  de	  volgende	  pagina	  moeten	  de	  volgende	  gegevens	  worden	  ingevuld,	  zie	  schermafdruk:	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
	  

	  
	  
Onderaan,	  niet	  zichtbaar	  op	  bovenstaande	  schermafdruk,	  moet	  je	  de	  naam	  en	  het	  polisnummer	  van	  jouw	  
ziektekostenverzekering	  opgeven.	  Daarna	  moet	  je	  opgeven	  of	  je	  al	  eerder	  de	  Russian	  Federation	  hebt	  
bezocht.	  
Kies	  onderaan	  de	  pagina	  weer	  voor	  “Save	  draft”	  en	  vervolgens	  op	  “Next”.	  
Op	  de	  volgende	  pagina	  moet	  je	  de	  adresgegevens	  van	  de	  aanvrager	  invullen	  en	  nog	  wat	  andere	  informatie.	  
Dat	  is	  eenduidig	  en	  eenvoudig.	  	  
Kies	  onderaan	  de	  pagina	  weer	  voor	  “Save	  draft”	  en	  vervolgens	  op	  “Next”.	  
	  
Je	  komt	  vervolgens	  op	  de	  pagina	  waar	  je	  jouw	  visumaanvraag	  wil	  indienen.	  Daar	  moet	  je	  zelf	  even	  een	  
keuzen	  maken	  tussen:	  
Visa	  Application	  Center	  VFS	  (the	  Hague)	  of	  EMBASSY	  OF	  THE	  RUSSIAN	  FEDERATION	  IN	  THE	  NETHERLANDS.	  
	  
Nadat	  je	  hier	  een	  keuze	  hebt	  gemaakt	  kom	  je	  in	  een	  controlescherm	  met	  alle	  gegevens	  die	  je	  hebt	  ingevuld.	  
Hier	  zijn	  ook	  “knoppen”	  om	  gegevens	  te	  kunnen	  wijzingen.	  
Als	  alles	  correct	  is,	  kies	  je	  onderaan	  de	  pagina	  voor	  “Save	  and	  submit”.	  	  
	  
Indienen	  van	  de	  visumaanvraag	  
Vervolgens	  kan	  je	  jouw	  visumaanvraag	  afdrukken	  en	  met	  deze	  afdruk,	  de	  uitnodigingsbrief,	  de	  paspoorten	  
waarvoor	  het	  visum	  wordt	  aangevraagd	  en	  jouw	  hotelreservering	  gaan	  naar	  het	  	  
Visa	  Application	  Center	  VFS	  (Hague)	  of	  EMBASSY	  OF	  THE	  RUSSIAN	  FEDERATION	  IN	  THE	  NETHERLANDS,	  
afhankelijk	  van	  de	  keuze	  die	  je	  hiervoor	  hebt	  gemaakt.	  De	  Russische	  ambassade	  zit	  ook	  in	  Den	  Haag.	  


