
Uz razumevanje da moj potpis na ovoj deklaraciji ne ograničava obavezu organizatora takmičenja 
da pripremi i održava takmičarsku stazu skladno FIS pravilima i FIS sigurnosnim standardima, ja, 

Prezime  Ime  Datum rođenja  Skijaški klub 

Disciplina: alpsko __ nordijsko __ snowboard __                      Pol: muški __ ženski __ 

izjavljujem i dajem sljedeću deklaraciju: 

1. Utvrđivanje i prihvatanje rizika 
Potpuno  sam  svestan  opasnosti  uključenih  u  izvođenje  svih  sportova  i  disciplina 
uključenih  u  kalendar  FISa  i  Smučarskog  Saveza  Srbije  te  opasnosti  uzrokovanih 
gravitacionim  silama,  kako  za  vreme  trening  vožnji,  tako  i  tokom  stvarnih  takmičenja. 
Svestan sam da pri ostvarivanju vrhunskih rezultata postoji rizik koji zahteva korišćenje 
mojih  fizičkih  sposobnosti  do  krajnjih  granica.  Znam  i  prihvatam  da  rizični  faktori 
uključuju  vremenske  uslove,  tehničku  opremu  i  atmosferske  uticaje,  kao  i  prirodne  ili 
prepreke uzrokovane ljudskom radnjom. Svestan sam da se određeni pokreti i delovanja 
ne mogu uvijek predvideti ili nadzirati te se stoga ne mogu izbeći ili sprečiti sigurnosnim 
merama. 
Znam  i  prihvatam,  da  pri  učestvovanju  u  tim  takmičarskim  aktivnostima,  moja  fizička 
sigurnost, a u ekstremnim slučajevima i moj život, mogu biti ugroženi. 
Nadalje,  znam  i  prihvatam  da  gore  navedene  opasnosti,  povezane  s  mojim 
učestvovanjem, mogu ugroziti treće strane unutar takmičarskog i područja treninga. 
Prihvatam  da  o  meni  zavisi  da  lično  procenim  je  li  određena  staza  za  takmičenja  ili 
treninge preteška za mene. Saglasan sam da ću provesti lični pregled takmičarske staze 
i staze za trening. Bez odlaganja ću obavestiti žiri  takmičenja preko svojeg ili klupskog 
trenera  ili  službenog predstavnika  kluba  o bilo  kakvoj  zabrinutosti  u  smislu  sigurnosti. 
Započinjanjem takmičenja, ili učestvovanjem u treningu, prihvatam primerenost i uslove 
na stazi. Nadalje sam saglasan da sam odgovoran za  izbor opreme koju koristim  i za 
njenu  tehničku  ispravnost, za brzinu kojom skijam  i za  izbor mog pravca kretanja kroz 
staze te moju sposobnost da se držim istog. 

2. Lična odgovornost 
Razumem da mogu biti utvrđen lično odgovornim trećim stranama za štete koje nastanu 
usled  telesnih  povreda  ili  povreda  vlasništva  koje  su  pretrpeli  kao  posledicu  moga 
učestvovanja u treningu ili  takmičenju. Saglasan sam da organizator nije obavezan niti 
odgovoran proveriti i nadzirati moju opremu. 
U smislu prethodne odredbe, ovom izjavom oslobađam FIS, Smučarski Savez Srbije i 
organizatora , i njihove članove, direktore, službenike, radnike, volontere, ugovorne 
partnere i agente od bilo kakve odgovornosti za bilo kakav imovinski ili neimovinski 
gubitak, povredu ili oštećenje pretrpljeno u vezi s mojim učestvovanjem u takmičenju ili 
treningu koje organizuje FIS ili Smučarski Savez Srbije. 
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3. Prihvatanje pravila takmičenja 
Razumem te sam saglasan da moje učestvovanje na takmičenju i drugim događanjima, 
koja  su  deo  kalendara  FISa  i  Smučarskog  Saveza  Srbije,  zavisi  o  prihvatanju  svih 
važećih pravila FISa  i Smučarskog Saveza Srbije kojima se  reguliše  i koja se odnose 
na  navedena  događanja.  Stoga,  potpisom  ove  deklaracije  potvrđujem  da  sam  se 
upoznao  sa  svim  primenjivim  pravilima  takmičenja,  kao  i  da  ću  se  pravovremeno 
upoznati  sa  svim  izmenama  i  dopuna  te  eventualno  novim  primenjivim  pravilima 
takmičenja  pre  učestvovanja  na  takmičenju.  U  završnici,  potpisom  ove  deklaracije 
prihvatam  važeća  pravila  FISa  i  Smučarskog  Saveza  Srbije  za  sva  takmičenja  iz 
kalendara FISa  i Smučarskog Saveza Srbije,  kao  i  propisane postupke  te nadležnost 
tela i organa FISa i Smučarskog Saveza Srbije uključenih u primenu navedenih pravila. 

4. Prihvatanje pravila i propisa Smučarskog Saveza Srbije 
Potvrđujem  da  sam  upoznat  sa  Statutom  i  svim  drugim  opštim  aktima  te  drugim 
propisima i pravilnicima Smučarskog Saveza Srbije te neopozivo prihvatam sadržaj istih 
kao i nadležnost tela i organa Smučarskog Saveza Srbije u eventualnim postupcima koji 
bi nastali primenom navedenih propisa u odnosu na moje postupke i mene lično. 

5. Zabrana korišćenja dopinga i ostalih nedozvoljenih stimulativnih sredstava 
Neopozivo potvrđujem da sam od strane Smučarskog Saveza Srbije upoznat  sa  svim 
vrstama  nedozvoljenih  stimulativnih  sredstava  i  dopinga  koji  se  nalaze  na  popisu 
zabranjenih sredstava Međunarodnog olimpijskog odbora  IOC i Međunarodne skijaške 
federacije    FIS,  da  sam  upoznat  sa  zabranom  korišćenja  istih  te  pod materijalnom  i 
kaznenom odgovornošću garantujem da nikada nisam koristio drogu, doping  i/ili druga 
nedozvoljena  stimulativna  sredstva,  te  da  iste  neću  koristiti  ni  nakon  potpisivanja  ove 
Deklaracije takmičara. 

6. Državljanstvo 
Pod materijalnom  i  kaznenom odgovornošću  izjavljujem da sam državljanin Republike 
Srbije  te  u  tom  smislu  ovime  neopozivo  ovlašćujem  Smučarski  Savez  Srbije  da,  radi 
svoje službene evidencije, od mene može  tražiti  i zahtevati na uvid moj pasoš  i druga 
lična  dokumenta  koja  mogu  poslužiti  kao  dokaz  mog  državljanstva,  po  slobodnom 
biranju  Smučarskog  Saveza  Srbije,  te  da  može  slobodno  bez  mog  daljnjeg  pitanja  i 
odobrenja napraviti njihovu kopiju. 

7. Polisa osiguranja 
Razumem  i saglasan sam da moje učestvovanje na  takmičenju  i drugim događanjima, 
koja  su  deo  kalendara  FISa  i  Smučarskog  Saveza  Srbije,  zavisi  o  sklapanju  polise 
osiguranja od odgovornosti  takmičara na  treninzima  i  takmičenjima, bez koje ne mogu 
učestvovati na navedenim događanjima te u  tom smislu neopozivo prihvatam obavezu 
lično upoznati svoj matični klub s navedenom dužnošću sklapanja polise osiguranja te 
obavezu s  istim dogovoriti  i u završnici zahtevati pri odabranom društvu za osiguranje 
polisu osiguranja od odgovornosti  takmičara na treninzima i takmičenjima te neopozivo 
prihvatam  da  s  tim  u  vezi  ja  lično  i  moj  matični  klub  u  celosti  snosimo  sve  pravne 
posledice neizvršenja navedene obaveze. 
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8. Rešavanje sporova 
Saglasan sam da ću,  ukoliko bude potrebno,  spor pokrenuti  isključivo pred nadležnim 
sudom u Beogradu. 
Ova  Deklaracija  sportista  pravno  je  obavezujuća  trajno,  odnosno  do  eventualno 
potpisivanja nove koja bi zamenila ovu, a u slučaju maloletnosti  takmičara, do njegove 
punoletnosti kada je isti obavezan potpisati novu deklaraciju. 
U smislu prethodne odredbe, ova Deklaracija sportista pravno  je obavezujuća takođe  i 
za  sve  njegove  srodnike,  lične  zastupnike,  naslednike,  korisnike  prava,  cesionare, 
asignate ili druge koji bi mogli preduzeti bilo kakve pravne radnje. 
Pročitao sam i razumeo te sam u celosti saglasan s ovom Deklaracijom takmičara. 

Mesto  Datum  Potpis sportiste 

Za maloletne takmičare: 

Ovime se potvrđuje da ja, kao roditelj/izdržavaoc ovoga takmičara, dajem svoj izričiti i 
neopozivi pristanak na njegovu/njenu saglasnost da bude vezan/vezana svim gore 
navedenim odredbama i uslovima, kao što sam ujedno saglasan da u tom smislu istim 
odredbama i uslovima ove Deklaracije budem u celosti vezan i ja kao njegov 
roditelj/izdržavaoc 

Ime roditelja/izdržavaoca 
(štampanim slovima) 

Datum  Srodstvo  Potpis roditelja/izdržavaoca 

. 
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