Suomennos – tiedoksi

URHEILIJAN JULISTUS
REKISTERÖINNISTÄ KANSAINVÄLISEEN HIIHTOLIITTOON
(THE INTERNATIONAL SKI FEDERATION, FIS)

Minä allekirjoittanut ymmärrän, että allekirjoittamani julistus ei rajoita kilpailujärjestäjän velvollisuutta kunnostaa ja ylläpitää kilpailuratoja kulloinkin voimassa olevien FIS:n sääntöjen ja FIS:n turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Minä,
Sukunimi
Etunimi
Syntymävuosi
Kansallisuus
Laji: Alppi / Pohjoismaiset lajit / Muu
Sukupuoli: Mies / Nainen
teen seuraavan julistuksen:
1. FIS:N SÄÄNNÖT; MÄÄRÄYKSET JA MENETTELYOHJEET
Ymmärrän ja hyväksyn, että osallistumalla FIS:n kilpailukalenteriin kuuluvaan kilpailuun sitoudun noudattamaan kilpailussa sovellettavia FIS:n sääntöjä. Siksi suostun kunnioittamaan näitä
sääntöjä, määräyksiä ja menettelyohjeita sekä niiden elinten toimivaltaa, jotka ovat vastuussa
näiden soveltamisesta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen Sveitsin Lausannessa sijaitsevan
urheilun kansainvälisen tuomioistuimen (Court of Arbitration for Sport, CAS) yksinomaiseen
toimivaltaan kun FIS:n säännöt näin edellyttävät.
2. RISKIN TUNNUSTUS
Olen täysin tietoinen hiihtokilpailuihin liittyvistä mahdollisista vaaroista, sekä vauhdista että
painovoimasta aiheutuvista vaaroista, olkoonpa kyseessä harjoitus tai todellinen kilpailu.
Tunnistan, että pyrittäessä erinomaisiin tuloksiin minun on ponnisteltava fyysisten kykyjeni
äärirajoilla. Lisäksi tiedän ja hyväksyn, että riskitekijöihin kuuluvat ympäristöolosuhteet, tekniset
laitteet, ilmakehän vaikutukset ja sekä luonnolliset että myös ihmiset tekemät esteet. Olen myös
tietoinen, että tiettyjä liikkeitä tai toimintoja ei aina pysty ennakoimaan tai valvomaan ja siksi niitä ei
pystytä välttämään tai estämään turvatoimenpiteidenkään avulla.
Siksi tiedän ja hyväksyn, että osallistuminen kilpaurheiluun saattaa vaarantaa fyysisen turvallisuuteni ja, äärimmäisissä tapauksissa, jopa henkeni.
Lisäksi tiedän ja hyväksyn, että edellä mainitut osallistumiseeni liittyvät vaarat saattavat uhata
kilpailu- ja harjoitusalueella olevaa kolmatta osapuolta.
Tarkastan itse harjoitus- ja kilpailuradat. Ilmoitan välittömästi jurylle mistä tahansa turvallisuuteeni
liittyvästä huolesta. Ymmärrän, että olen vastuussa tarkoituksenmukaisten välineiden valinnasta ja
niiden kunnosta, reittivalinnasta sekä vauhdistani radalla.
käännä →

3. HENKILÖKOHTAINEN VASTUU
Ymmärrän, että saatan henkilökohtaisesti joutua vastuuseen kolmannelle osapuolelle aiheutuvista
ruumiillisista vaurioista tai omaisuusvahingoista, joita he voivat kärsiä harjoituksiin tai kilpailuihin
osallistumiseni vuoksi. Suostun siihen, että kilpailujärjestäjien vastuulla ei ole tarkastaa tai valvoa
välineitäni.
4. VAPAUTUS
Sovellettavan lain sallimissa rajoissa vapautan FIS:n, kansallisen liittoni, ja kilpailujärjestäjien sekä
kaikki heidän jäsenensä, johtajansa, toimitsijansa, henkilökuntansa, vapaaehtoistyöntekijänsä,
hankkijansa ja agenttinsa kaikesta vastuusta minkä tahansa menetyksen, vaurion tai vahingon
sattuessa FIS:n alaisiin kilpailuihin tai harjoituksiin osallistumiseni vuoksi.
5. KIISTOJEN RATKAISEMINEN
Rajoittumatta minkä tahansa päätösvaltaisen tuomioistuimen toimivaltaan FIS:n sääntöjen,
määräysten ja menettelyohjeiden soveltamisen yhteydessä, joita noudatan osallistumalla FIS:n
kalenteriin merkittyihin kilpailuihin (katso kohta 1 yllä), suostun, että mitä tahansa kiistaa, jota ei
voida ratkaista FIS:n sääntöjen, määräysten ja menettelyohjeiden perusteella, mutta joka syntyy
minun ja FIS:n sekä/tai FIS:n kalenteriin merkityn kilpailun järjestäjän välillä, mukaan lukien mutta
ei rajoittuen jommankumman osapuolen vahingonkorvausvaatimukseen, jonka on aiheuttanut
kilpailuun osallistumiseni yhteydessä sattunut tapaus (teko tai laiminlyönti), määrää Sveitsin laki ja
se ratkaistaan yksinomaan sovintomenettelyllä urheilun kansainvälisen tuomioistuimessa (Court of
Arbitration for Sport, CAS) Lausannessa CAS:n kulloinkin voimassa olevien sääntöjen mukaisesti.
Tätä julistusta määrää ja tulkitsee Sveitsin laki ja soveltavan lain sallimassa laajuudessa se sitoo
myös perillisiäni, edunsaajiani, lähiomaisiani tai uskottuja miehiäni, jotka mahdollisesti saattaisivat
harkita oikeustoimia edellä mainitun yhteydessä.
Olen lukenut ja ymmärtänyt yllä mainitun urheilijan julistuksen.
Paikka
Päiväys
Urheilijan allekirjoitus
Alaikäiset urheilijat (kansallisten lakien mukaisesti):
Tämän osanottajan vanhempana / huoltajana todistan täten, että suostun hänen sopimukseensa ja
sitoudun noudattamaan sopimuksen jokaista yllä mainittua ehtoa ja määräystä.
Nimi (painokirjaimin) - Vanhempi / Huoltaja
Päiväys
Sukulaisuus
Vanhemman / Huoltajan allekirjoitus

