
Prohlášení závodníka/závodnice
k     registraci pro starty na závodech v     alpských disciplínách SLČR  

Bez  jakékoliv  omezení  odpovědnosti  organizátora  lyžařského  závodu  za  technické
zabezpečení, instalaci všech zařízeních a provedení závodu, činím já – níže podepsaný/á

Příjmení    Jméno        Rok narození

toto prohlášení:
1. Označení rizik

Já,  níže  podepsaný/á,  vím  a  jsem  si  plně  vědom  nebezpečí,  která  s sebou  přináší
provozování  všech  závodních  lyžařských  disciplín  SLČR,  jako  například  nebezpečí
způsobené  zemskou  přitažlivostí,  a  to  jak  při  tréninku,  tak  i  při  skutečném  závodě.
Uznávám, že se snahou o dosažení vynikajících výkonů je spojeno riziko, které spočívá
v tom, že musím své fyzické schopnosti využít až k absolutní hranici. Vím a akceptuji, že
s provozováním takového závodního sportu může být ohrožen život a tělesná bezpečnost.
Tato  nebezpečí  v prostoru  závodu  a  tréninku  hrozí  i  vlivem  přírodních  podmínek,
technických  zařízení  nebo  přírodních  či  umělých  překážek,  či  atmosferických  vlivů.
Uvědomuji si, že určité okolnosti nelze vždy předvídat nebo kontrolovat a proto také není
vždy možno je vyloučit nebo jim předem zabránit bezpečnostními opatřeními.

2. Rizikovost
Musím  sám  posoudit,  není-li  pro  mě  závodní  trať  za  daných  poměrů  příliš  obtížná.
Prohlašuji,  že  všechny  mnou  zjištěné  bezpečnostní  nedostatky  ohlásím  neprodleně
soutěžní komisi (jury) závodu. Svým startem uznávám způsobilost a stav zařízení tratě. Za
mnou použité vybavení (výstroje a výzbroje), jakož i za volbu a zvládnutí  směru jízdy
jsem zodpovědný já sám.

3. Osobní ručení
Jsem si vědom, že ve vztahu ke třetím osobám mohu být osobně odpovědný/á za škody
v důsledku  tělesných zranění  nebo  věcných poškození,  jsou-li  způsobena  v souvislosti
s mou účastí v tréninku nebo v závodě. Uznávám, že organizátor závodu  není odpovědný
za  přezkoušení  (kontrolu)  nebo  prověření  mé  výzbroje  a  výstroje.  Prohlašuji,  že  se
obeznámím s ustanoveními a předpisy platných pravidel lyžařských závodů.

4. Urovnání sporů
Prohlašuji, že před zahájením případného soudního sporu u příslušného řádného soudu
předložím  své  nároky  SLČR  podle  stanov  a  pravidel  lyžařských  závodů.  Nebudu-li
souhlasit s rozhodnutím SLČR, mohu svůj nárok uplatnit u každého příslušného řádného
soudu nebo ve sporu pokračovat.
Toto prohlášení platí také pro mé právní nástupce.

Potvrzuji, že jsem toto prohlášení závodníka/závodnice přečetl/a.
Místo…………………………..Datum…………………Vlastnoruční podpis…………………

Za nezletilé závodníky/závodnice:
Tímto  potvrzuji,  že  souhlasím/e  jako  nositel/é  rodičovského/poručnického  práva  s tímto
prohlášením  a  přijímáme  závazně  povinnosti  ke  všem  v něm  uvedeným  ustanovením  a
podmínkám
Jméno (hůlkovým písmem)……………………………..Datum………………………………..

Vztah…………………………………Podpis rodičů/poručíka…………….…………………...


