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Vyhlásenie športovca pre registráciu v Zväze slovenského lyžovania, o.z. 

 
Priezvisko: 

Meno: 

Dátum narodenia : 

LK/LO: 

 
Beriem na vedomie, že môj podpis pod týmto vyhlásením neznižuje , ani nelimituje 

povinnosť a zodpovednosť organizátorov pretekov pripraviť a udržiavať pretekárske trate 

v súlade s pravidlami a bezpečnostnými predpismi FIS a ZSL, o.z. 

 
1. Súťažný poriadok, pravidlá a predpisy ZSL, o.z. 

Vyhlasujem, že pri účasti na akýchkoľvek pretekoch, ktoré sú súčasťou kalendára 

ZSL, o.z., budem dodržiavať všetky pravidlá uvedené v súťažnom poriadku ZSL, o.z. 

vzťahujúce sa na dané preteky. 

 
2. Oboznámenie sa s rizikom 

Plne si uvedomujem riziko spojené s mojou účasťou na podujatiach ZSL, o.z., ktoré 

by mohlo vzniknúť pôsobením rýchlosti a gravitačných síl pri tréningovom procese či pri  

pretekoch. Uvedomujem si, že riziko rastie spolu s mojim úsilím dosiahnuť čo najlepší 

výsledok, čo je zapríčinené mojou snahou zvýšiť svoj výkon. Tiež akceptujem aj riziko  

spôsobené s prírodnými podmienkami, technickým vybavením a poveternostným vplyvom  

ako aj s prírodnými, či umelými prekážkami. 

Uvedomujem si, že svojou činnosťou môžem zapríčiniť sebe alebo druhej osobe 

zranenie, v extrémnych prípadoch smrť. 

Uvedomujem si, že všetky vyššie uvedené riziká a nebezpečenstvá vzťahujúce sa na 

moju účasť môžu ohroziť tretie osoby, či už počas tréningového procesu alebo pretekov.  

Súhlasím, že vždy vykonám prehliadku trate a okamžite upovedomím svojho trénera, člena 

organizačného výboru alebo technického delegáta o mojich výhradách k bezpečnosti trate. 

Zároveň som si vedomý, že som zodpovedný za vhodný výber môjho výstroja, za rýchlosť, 

s ktorou pretekám a za výber mojej stopy počas pretekov alebo tréningového procesu. 

3. Osobná zodpovednosť 

Beriem na vedomie, že môžem byť osobne zodpovedný za škody prípadne zranenie 

spôsobené tretej osobe, ktoré vzniklo ako následok mojej účasti v tréningovom procese  

alebo na pretekoch. Súhlasím s tým, že organizátor nie je zodpovedný za kontrolu môjho 

výstroja. 

 

4. Rozsah zodpovednosti 

Z rozsahu povoleného zo zákona, zbavujem ZSL, o.z., organizátorov, vedúcich 

súťaží, rozhodcov, dobrovoľníkov a zamestnancov stredísk zodpovednosti vyplývajúcej z  

akéhokoľvek zranenia alebo škody spôsobenej mojou účasťou v tréningovom procese 

alebo na pretekoch schválených ZSL, o.z. 
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5. Sporné otázky (rozhodnutia) 

Súhlasím, že sporné otázky sa budú riešiť v súlade so stanovami, disciplinárnym  

poriadkom a ostatnými predpismi ZSL, o.z. Prípadné súdne spory budú riešené na území 

Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 
6. Čestné prehlásenie o podrobení sa lekárskej prehliadke podľa § 5 ods. 8 zákona o športe 

Dole podpísaný čestne prehlasujem, že som sa podrobil lekárskej prehliadke podľa 

§ 5 ods. 8 zákona o športe na účely posúdenia mojej zdravotnej spôsobilosti na vykonávanie 

*príslušného športu som zdravotne spôsobilý na vykonávanie *príslušného športu. 

 
*vyberte príslušný šport: 

☐ zjazdové lyžovania 

☐ bežecké lyžovania 

☐ skoky na lyžiach 

☐ severská kombinácia 

☐ akrobatické lyžovania 

☐ lyžovanie na tráve 

☐ snowboarding 

☐ freeride 

 

 

 
Vyhlásenie športovca som si prečítal a porozumel som mu: 

 
Dátum: 

Miesto: 

Podpis pretekára: 

 

 
Pre neplnoletých pretekárov: 

Potvrdzujem, že ako zákonný zástupca pretekára súhlasím s týmto vyhlásením a s 

podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení: 

 
Meno zákonného zástupcu: 

Vzťah: 

Dátum: 

Podpis: 


