PRAVIDLA ZÁVODU
1. PRAVIDLA, USTANOVENÍ A POSTUPY
Jsem si vědom a akceptuji, že má účast v závodě závisí na tom, že uznávám všechna s tímto
závodem související pravidla, tj. pravidla ČSC, UCI, pravidla vstupu do CHKO.
Souhlasím s tím, že se podřizuji těmto pravidlům, ustanovením a postupům.
2. PŘIZNÁNÍ RIZIK
Jsem si v plném rozsahu vědom rizik, spojených se závodní cyklistickou činností, stejně tak
s nebezpečím, plynoucím z rychlosti 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 zabranitelné 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.
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 pořadateli, stejně tak i vůči
členům, ředitelům, funkcionářům, dobrovolným pracovníkům za ztráty, zranění nebo jiné
škody vyplývající z mé účasti v závodě.
Toto prohlášení spadá do českého právního řádu a 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.
Potvrzuji, že jsem toto prohlášení závodníka/závodnice přečetl/a a rozumím mu.

