
ATHLETE’S DECLARATION 
 

FOR REGISTRATION WITH THE INTERNATIONAL SKI 
 

FEDERATION (FIS) 
 
I, the undersigned, understanding that my signature to this declaration does not limit the obligation of the organizer to prepare and maintain 
competitions courses in accordance with FIS rules and FIS safety standards then in effect, 
 

Family Name 
      

First Name 
      

YOB 
      

Nation 
Czech  Republic 

Discipline: Alpine  Nordic  Other    Gender: Male   Female  

 
make the following declaration: 
 
1. FIS RULES; REGULATIONS AND PROCEDURES  
I understand and accept that my participation at any event, which is part of the FIS calendar is subject to my acceptance of all FIS rules applicable in 
connection with such event. I therefore agree to be submitted to such rules, regulations and procedures and to the jurisdiction of the bodies which 
are in charge of applying them, including but not limited to the exclusive jurisdiction of the Court of Arbitration for Sport CAS in Lausanne, 
Switzerland, where such is provided by FIS rules.  
 
2. ACKNOWLEDGEMENT OF RISKS  
I am fully aware and conscious of the potential risks involved in competition skiing activities and of the risk caused by speed and gravitational forces, 
be it during training or during the actual competition. I recognize that there are risks linked with the attempt to achieve competitive results, which 
requires me to stretch my physical abilities. I also know and accept that the risks factors include environmental conditions, technical equipment, and 
atmospheric influences as well as natural or manmade obstacles. I am further aware that certain movements or actions cannot always be anticipated 
or controlled and therefore cannot be avoided or prevented through safety measures.  
 
Consequently, I know and accept that when I engage in such competitive activities, my physical integrity and, in extreme cases, even my life may be 
at risk.  
 
Furthermore, I know and accept that the above mentioned dangers linked with my participation may threaten third parties within the competition and 
training area.  
 
I will conduct my own inspection of training and competition courses. I will immediately notify the jury of any safety concerns I may have. I 
understand that I am responsible for the choice of the appropriate equipment and of its condition, for the speed at which I race and for the selection 
of my line through the course.  
 
3. PERSONAL LIABILITY  
I understand that I may be found personally liable to third parties for damages arising from bodily injury or property damage they may suffer as a 
result of an occurrence linked with my participation in training or competition. I agree that it is not the responsibility of the organizer to inspect or 
supervise my equipment. 
 
4. RELEASE  
To the extent permitted by the applicable law, I release FIS, my National Association, and the organizers and their respective members, directors, 
officers, employees, volunteers, contractors and agents from any liability for any loss, injury, or damage suffered in relation to my participation in FIS 
sanctioned competition or training.  
 
5. DISPUTE RESOLUTION  
Without limitation to the jurisdiction of any body of competent jurisdiction in connection with the application of the FIS Rules, regulations and 
procedures to which I submit as a consequence of my participation at events that are published in the FIS calendar (see point 1 above), I agree that 
any dispute which is not to be adjudicated in application of procedures provided for by the FIS Rules, regulations and procedures, but which arises 
between myself and the FIS and/or the organizer of an event in the FIS calendar, including but not limited to claims for damages of either party 
against the other arising out of occurrences (acts or omissions) linked with my participation to such an event shall be governed by Swiss law and 
exclusively settled by arbitration before the Court of Arbitration for Sport (“CAS”) in Lausanne in accordance with the CAS rules then in effect.  
 
This Declaration be governed and construed according to Swiss law and to the extent permitted by applicable law shall also be binding on my heirs, 
successors, beneficiaries, next of kin or assigns who might pursue any legal action in connection with the same.  
 
I have read and understood the above Athlete's Declaration. 
 

Location 
 
      

Date 
 
      

Signature of athlete 
 
 

 
For Athletes of minority age (according to national laws):  
 
This is to certify that, as parent/guardian of this participant, I do consent to his/her agreement to be bound by each of the terms and conditions 
identified above. 
 

Name (Printed) - Parent/Guardian 
      
 
      

Date 
 
      
 

Relationship 
 
Parents 
 

Signature of Parent/Guardian 
 
 
 



 
PROHLÁŠENÍ ZÁVODNÍKA 

 
k registraci u Mezinárodní lyžařské federace 

 
 

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

Příjmení 
      

Jméno 
      

Roč.nar. 
      

Stát 
Česká Republika 

Discipliny: Alpské  Severské  Ostatní    Pohlaví: Mužské   Ženské  

 
1. PRAVIDLA FIS, USTANOVENÍ A POSTUPY  
Jsem si vědom a akceptuji, že má účast v závodě, uvedeném v kalendáři FIS, závisí na tom, že uznávám všechna s tímto závodem související 
Pravidla FIS, ustanovení a postupy. Souhlasím s tím, že se podřizuji těmto Pravidlům, ustanovením a postupům a orgánům, které je použijí. To však 
neplatí pro výhradní kompetenci Sportovního soudního dvora pro sport CAS – Lausanne, Švýcarsko, pokud je tato kompetence uvažována v 
Pravidlech FIS.  
 
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 FIS, 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 
FIS nebo při tréninku.  
 
5. UROVNÁNÍ SPORU  
Aniž bych narušoval oprávněnost příslušné instance v souvislosti s platností Pravidel FIS, ustanovení a postupů, kterým se podrobuji v důsledku své 
účasti v závodech, uvedených v kalendáři FIS, souhlasím s tím, že každé vypořádání, které nemusí být řešeno při použití postupů předpokládaných 
v Pravidlech a ustanoveních FIS, které ale vstupují v platnost mezi mnou a FIS a/nebo pořadatelem závodů FIS, bude rozhodnuto podle 
švýcarského právního řádu a výhradně rozhodčím řízením u Sportovního soudního dvora ( Court of Arbitration for Sport CAS ) v Lausanne podle 
současných Pravidel CAS. 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 spadá do švýcarského 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.  
 
 
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) - rodiče/poručníka 
      
 
      

Datum 
 
      
 

Rodič/poručník 
 
Rodiče 
 

Podpis rodiče/poručníka 
 
 
 

 


