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PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA 
k registraci u  

Visegrad Masters Cup  
 

 
Já, podepsaný, s vědomím, že můj podpis na tomto prohlášení neomezuje povinnost pořadatele připravit a 
provést závody v souladu s Pravidly VMC a s platnými bezpečnostními standardy VMC, prohlašuji:  
 

Jméno 
 
 

Příjmení 
 
 

Rok narození 
 
 

Stát 
 
 

 
1) PRAVIDLA VMC, USTANOVENÍ A POSTUPY 
Jsem si vědom a akceptuji, že má účast v závodě, uvedeném v kalendáři VMC, závisí na tom, že uznávám 
všechna s tímto závodem související Pravidla VMC, ustanovení a postupy. Souhlasím s tím, že se podřizuji 
těmto Pravidlům, ustanovením a postupům a orgánům, které je použijí. 
 
2) PŘIZNÁNÍ RIZIK 
Jsem si v plném rozsahu vědom rizik, spojených se závodní lyžařskou činností, stejně tak s nebezpečím, 
plynoucím z rychlosti a z přetížení, ať se to týká tréninku nebo v průběhu závodu. Uznávám, že dochází k 
rizikům při snaze dosáhnout závodní výsledky, což ode mě vyžaduje klást požadavky na své tělesné 
schopnosti. Vím také a akceptuji, že rizikové faktory zahrnují i vlivy prostředí, technické vybavení, atmosférické 
působení a přírodní nebo umělé překážky. Dále jsem si vědom, že určité pohyby a jednání nemohou být vždy 
předvídané a kontrolované a tedy zabránitelné i při bezpečnostních opatřeních. 
Současně vím a akceptuji, že pokud se zúčastňuji závodní činnosti, může to znamenat ohrožení mého 
tělesného zdraví nebo dokonce života. Dále vím a akceptuji, že shora uvedená nebezpečí mohou v souvislosti 
s mou účastí ohrozit také třetí osoby v závodní nebo tréninkové oblasti. 
Budu osobně prohlížet tréninkové a závodní tratě. Budu osobně průběžně informovat Jury o všech možných 
bezpečnostních pochybeních. Jsem si vědom, že jsem odpovědný za volbu použitého vybavení a za jeho stav, 
za rychlost, kterou pojedu v závodě a za volbu stopy na závodní trati. 
 
3) OSOBNÍ ZÁRUKY 
Jsem si vědom, že mohu být osobně odpovědný za škody a tělesná zranění nebo věcné škody třetích osob, 
které mohou utrpět v důsledku mé účasti při tréninku nebo při závodě. Uznávám, že není povinností pořadatele 
přezkoušet a kontrolovat mé vybavení. 
 
4) ZŘEKNUTÍ SE RUČENÍ 
Pokud to umožňuje použitelné právo, zříkám se všech nároků vůči VMC, svému národnímu svazu a pořadateli, 
stejně tak i vůči členům, ředitelům, funkcionářům, dobrovolným pracovníkům, dodavatelům a agentům za 
ztráty, zranění nebo jiné škody vyplývající z mé účasti na závodě schváleném VMC nebo při tréninku. 
 
5) UROVNÁNÍ SPORU 
Aniž bych narušoval oprávněnost příslušné instance v souvislosti s platností Pravidel VMC, ustanovení a 
postupů, kterým se podrobuji v důsledku své účasti v závodech, uvedených v kalendáři VMC, souhlasím s tím, 
že každé vypořádání, které nemusí být řešeno při použití postupů předpokládaných v Pravidlech a 
ustanoveních VMC, které ale vstupují v platnost mezi mnou a VMC a/nebo pořadatelem závodů VMC, bude 
rozhodnuto podle českého právního řádu. To včetně, ale nejenom, žalob a úhrad škod jedné strany proti druhé 
z případů (jednání a zanedbání), které souvisí s mou účastí na jmenovaných závodech. 
Toto prohlášení je, pokud to dovoluje použitelné právo, spojeno s mými dědici, následovníky, oprávněnými 
osobami, příslušníky nebo právními nástupci, pokud mají v úmyslu provést právní kroky v souvislosti s tímto 
prohlášením. 
 

Toto Prohlášení sportovce jsem přečetl a rozumím mu. 
 

Místo Datum Podpis závodníka 
 
 

 
Pro nezletilé sportovce (v návaznosti na národní právní řád): Tímto potvrzuj-i(eme) jako rodiče (poručníci), že 
schvaluj-i(eme) souhlas tohoto závodníka (této závodnice) s příslušnými, shora uvedenými ustanoveními a 
podmínkami.  
 

Jméno (hůlkově) - rodič 
 

Datum Podpis rodiče 
 
 

 


