Bestyrkt översättning från engelska språket

ÅKARFÖRKLARING
FÖR REGISTRERING HOS INTERNATIONELLA
SKIDFÖRBUNDET (FIS)
OBS! Denna blankett skall inte fyllas i och skickas till SSF.
Den engelska versionen Athlete s declaration skall fyllas i och skickas till SSF.
Jag är införstådd med att jag genom att underteckna denna förklaring inte begränsar
arrangörens skyldighet att iordningställa och underhålla tävlingsbanorna i enlighet med FIS
gällande regler och säkerhetsnormer, och jag
Efternamn
Gren: Alpint

Förnamn:
Längdåkning

Annan

Födelseår
Kön: Man

Land
Kvinna

avger härmed följande förklaring:

1. FIS REGLER, FÖRESKRIFTER OCH FÖRFARINGSSÄTT
Jag är införstådd med och godtar att mitt deltagande i arrangemang som ingår i FIS
kalender innebär att jag godtar alla FIS regler som är tillämpliga i anslutning till
arrangemanget. Jag förbinder mig därför att följa dessa regler, föreskrifter och förfaringssätt
och att omfattas av jurisdiktionen för de organ som ansvarar för deras tillämpning, däribland
men inte uteslutande Idrottens skiljedomstol (CAS) i Lausanne, Schweiz, då så föreskrivs i
FIS regler.

2. ERKÄNNANDE AV RISKER
Jag är fullt medveten om de potentiella risker som är förknippade med deltagande i
skidtävlingar och den risk som uppkommer på grund av hastighet och gravitationskrafter,
såväl vid träning som under själva tävlingen. Jag inser att jag utsätter mig för risker när jag
försöker uppnå goda tävlingsresultat genom att tänja på gränserna för min fysiska förmåga.
Jag är även medveten om och godtar att riskfaktorerna innefattar miljöförhållanden, teknisk
utrustning och atmosfärisk påverkan samt naturliga och konstgjorda hinder. Jag är också
medveten om att vissa rörelser eller handlingar inte alltid kan förutses eller kontrolleras och
därför inte heller kan undvikas eller förebyggas med hjälp av säkerhetsåtgärder.
Följaktligen förstår och godtar jag att jag utsätter min fysiska hälsa och i ytterlighetsfall mitt
liv för fara när jag deltar i sådana tävlingsaktiviteter.
Jag förstår och godtar även att ovannämnda faror som är förknippade med mitt deltagande kan
utgöra hot mot tredje man inom tävlings- och träningsområdet.
Jag kommer själv att besiktiga tränings- och tävlingsbanorna. Jag kommer omedelbart att ta
upp eventuella säkerhetsfrågor som uppkommer med juryn. Jag är införstådd med att jag bär
ansvar för att välja lämplig utrustning och för utrustningens skick, den hastighet med vilken
jag åker och för mitt val av linje utmed banan.
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3. PERSONLIGT ANSVAR
Jag är införstådd med att jag kan hållas personligen ansvarig gentemot tredje man för
ersättningsanspråk som uppkommer på grund av kroppsskada eller egendomsskada som
denne drabbas av till följd av händelse som har anknytning till mitt deltagande i träning eller
tävling. Jag godtar att det inte är arrangörens ansvar att besiktiga eller kontrollera min
utrustning.

4. BEFRIELSE
Såvitt gällande lag medger det befriar jag FIS, mitt nationella förbund och arrangörerna och
deras respektive medlemmar, ledning, funktionärer, anställda, volontärer, leverantörer och
representanter från allt ansvar för förluster eller skador som uppkommer i anslutning till mitt
deltagande i av FIS godkänd tävling eller träning.

5. TVISTLÖSNING
Utan att det inskränker jurisdiktionen för de organ som är behöriga i anslutning till
tillämpningen av FIS regler, föreskrifter och förfaringssätt, vilka jag underkastar mig till följd
av mitt deltagande i arrangemang som offentliggjorts i FIS kalender (se punkt 1 ovan), godtar
jag att alla tvister som inte skall avgöras med tillämpning av de förfaringssätt som föreskrivs i
FIS regler, föreskrifter och förfaringssätt, men som uppkommer mellan mig och FIS och/eller
arrangören av ett arrangemang i FIS-kalendern, vilket innefattar men inte begränsar sig till
skadeståndsanspråk från någon av parterna mot den andra parten till följd av händelser
(handlingar eller underlåtenhet) förknippade med mitt deltagande i sådant arrangemang, skall
lösas med tillämpning av schweizisk rätt och uteslutande genom skiljeförfarande vid Idrottens
skiljedomstol (CAS) i Lausanne i enlighet med CAS gällande regler.
Denna förklaring skall omfattas av och tolkas i enlighet med schweizisk rätt och i den mån
tillämplig lag medger det skall den även vara bindande för mina arvingar, efterträdare,
förmånstagare, närmaste släktingar eller successorer som väcker talan i anslutning till den.
Jag har läst igenom och förstått ovanstående åkarförklaring.
Ort

Datum

Åkarens underskrift

För omyndiga åkare (enligt hemlandets lag):
Härmed intygar jag som förälder/vårdnadshavare för denna deltagare att jag samtycker till
hans/hennes förbindelse att omfattas av ovanstående villkor.
Namn (textat) Datum
Förälder/vårdnadshavare

Släktskapsförhållande

Förälderns/vårdnadshavarens underskrift
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