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az alábbi nyilatkozatot teszem:
1. SZABÁLYZATOK; ELŐÍRÁSOK ÉS ELJÁRÁS
Tudomásul veszem és elfogadom, hogy bármely, a MSÍSZ versenynaptárában szereplő versenyen
történő részvételemmel alávetem magam a MSÍSZ valamennyi a versennyel kapcsolatos
szabályának. Alávetem magam továbbá a versenyekre való nevezéssel és a versenyeken való
részvételemmel, illetve az azokra való felkészüléssel az MSíSz eljárásának és hatáskörének.
Betartom a magyar hatályos jogszabályok, az MSíSz, a vonatkozó nemzetközi szövetségek,
illetve más vonatkozó aktuális szabályokat, szabályzatokat.
2. KOCKÁZATOK TUDOMÁSULVÉTELE
Teljes mértékben tudatában vagyok és felkészültem azokra a kockázatokra és veszélyekre,
amelyek a versenyeken és az edzéseken adódhatnak, illetve a sí/biatlon tevékenység folytatása
közben fellépő nagy sebességből és gravitációs erőből erednek, akár az edzés, akár maga a
verseny folyamán. Felismerem azt a kockázatot, ami abból ered, hogy a versenyeredmények
elérése érdekében tett erőfeszítések a fizikai képességeim végső határait feszegetik. Tudomásul
veszem, hogy a rizikófaktorok között környezeti tényezőkkel, a felszerelés adottságaival,
atmoszférikus befolyással, valamint természeti és ember alkotta akadályokkal is számolnom kell.
Felkészültem továbbá arra, hogy bizonyos mozdulatok és mozgások nem minden esetben
kiszámíthatóak és kontrollálhatóak. Következésképpen tudom és elfogadom, hogy amennyiben
ilyen versenytevékenységet végzek, a fizikai integritásom – és extrém helyzetekben akár az
életem is – veszélyben van. Tisztában vagyok vele továbbá, hogy a fent említett, a
versenyzésemmel kapcsolatos veszélyek a versenyek és az edzések területén tartózkodó harmadik
személyeket is fenyegetnek. A versenyek és edzések folyamán magam is körültekintően járok el,
s felelősséget vállalok a megfelelő felszerelés kiválasztásáért, annak állapotáért, valamint a
versenyen választott sebességemért és vonalvezetésemért. Tudomásul veszem, hogy az MSíSz,
illetve a versenyek rendezői (klubok, sportszervezetek) a fentiekért nem vállalnak felelősséget,
kizárólag saját felelősségemre veszek részt magyar és nemzetközi versenyeken, s folytatom az
ehhez szükséges edzéseket, sportolói tevékenységet.

3. SZEMÉLYES FELELŐSSÉG
Tudomásul veszem, hogy adott esetben személyesen felelek harmadik személyeknek általam
okozott, testi sérülésből vagy tulajdonuk károsodásából fakadó károkért, amelyek a versenyeken
vagy az edzéseken való részvételemből erednek. Elfogadom, hogy nem a versenyszervezők
felelőssége a felszerelésem ellenőrzése és felülvizsgálata.
4. BIZTOSÍTÁSA
Kijelentem, hogy minden sportolói tevékenységemmel kapcsolatos kockázatra rendelkezem teljes
körű baleset és felelősség biztosítással, amelynek másolatát MSÍSZ részére átadom illetve
vállalom, hogy az MSíSz ilyen irányú megkeresésére az általa kijelölt és általa megfelelőnek
tartott biztosítást kötöm meg, s annak anyagi terheit vállalom, amennyiben más a nevemben ilyen
biztosítást nem köt.
5. MENTESSÉG
Már most mentesítem a MSÍSZ-t, a verseny szervezőjét valamint ezek illetékes tagjait, vezetőit,
tisztviselőit, alkalmazottait, önkénteseit, vállalkozóit és ügynökeit minden kárral, sérüléssel vagy
veszteséggel kapcsolatos felelősség alól, amit MSÍSZ égisze alatt szervezett versenyen illetve
edzésen szenvedek.
6. BÍRÓSÁGI KIKÖTÉS
A magyar sí sportban való részvételemből adódó bármely, köztem és MSÍSZ vagy a verseny
szervezője között keletkezett vitával kapcsolatosan, amire vonatkozóan a MSÍSZ szabályzatok
nem tartalmaznak rendelkezéseket, ideértve, de nem kizárólagosan bármely fél által a másik fél
ellen kezdeményezett kártérítési pereket, alávetem magam a magyar jog alá tartozó NSSZ Sport
Választottbíróság kizárólagos hatáskörének és hatályos szabályzatának.
Jelen nyilatkozatra és annak értelmezésére a magyar jog irányadó és amennyiben az
alkalmazandó
szabályok
engedik,
vonatkozik
örököseimre,
jogutódjaimra,
kedvezményezettjeimre és legközelebbi hozzátartozóimra, illetve bármely a fent említett jogi
ügyekben eljárásra meghatalmazott személyekre.
A fenti nyilatkozatot elolvasás és megmagyarázás után helybenhagyólag aláírtam.
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