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NYILATKOZAT MKSZSZ VERSENYENGEDÉLY IGÉNYLÉSÉHEZ

Alulírott

__________________________________________

(szül.:__________________,

_________év, ___________ hó, ____ nap; anyja neve: _____________________________,
adószáma:__________________;

TAJ

száma:

__________________)

_______________________________________________________

szám

alatti

lakos,

(továbbiakban sportoló),
a
__________________________________________________________________________________
_________________

(név,

székhely)

MKSZ-tag

sportszervezet

sportolója

az

éves

versenyengedélyem kiadásához az alábbi nyilatkozatot teszem:

-

Kerékpáros sporttevékenységemet az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, - a
vonatkozó hazai és nemzetközi szabályok és el írások szerint – végzem. Ennek érdekében
önképzés keretében kell figyelmet fordítok a sporttevékenységéhez kapcsolódó valamennyi
sportszabály megismerésére, különös tekintettel a doppingszabályokra.

-

Azokon

az

MKSZ

illetve

szervezeti

egységeinek

versenynaptárában

szerepl

rendezvényeken, amelyekre versenyz ként neveztem/neveztek az el írt helyen és id ben
sporttevékenységre képes (alkalmas) állapotban jelenek meg, és a t lem elvárható
legmagasabb szint teljesítményt (sporttevékenységet) fejtem ki.
-

A sporttársakkal együttm ködök, és sporttevékenységemet úgy végzem, hogy az más
személy egészségét, testi épségét ne veszélyeztesse, más tevékenységét ne zavarja, az MKSZ,
annak szervezeti egységének vagy a verseny szervez jének károsodását vagy helytelen
megítélését ne idézze el .

-

Vállalom, hogy az edz

illetve a sportszervezetem orvosa által el írt id szakonkénti

sportorvosi alkalmassági vizsgálatokon megjelenek – a vizsgálati eredményként esetlegesen
szükséges kezeléseken részt veszek – és az ott kapott utasításokat maradéktalanul betartom.
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-

A

doppingellenes

tevékenység

körében

kötelezettséget

vállalok

a

www.cycling.hu

következ kben

felsoroltakra és kijelentem, hogy tartózkodom minden tiltott szernek min sül készítmény,
tiltott teljesítményfokozó módszer alkalmazásától, így különösképpen:
a) a hazai és nemzetközi doppingellenes szabályokat elsajátítom, és azokat önkéntes
jogkövetés tanúsításával maradéktalanul betartom;
b) részt veszek a Szövetségnek-, szervezeti egységeinek- vagy más szervezetek által
kötelez en el írt dopping-ellenes tájékoztatókon és rendezvényeken;
c) az UCI és a WADA által tiltott szernek min sül készítmények, tiltott teljesítményfokozó
módszerek használatától, alkalmazásától, birtoklásától, forgalmazásától és reklámozásától
egyaránt tartózkodom;
d) gyógyszert, illetve gyógyhatású készítményt, küls vagy bels alkalmazású szert kizárólag
sportorvosi engedéllyel szedek illetve alkalmazok;
e) a holléti nyilvántartásra (whereabouts) való kötelezettségemt l kezdve folyamatosan
szolgáltatom a személyemre vonatkozó „whereabouts” információkat;
f) doppingellen rzést nem tagadok meg, annak alávetem magam, együttm ködöm az engem
ellen rz szakemberekkel, és a doppingellen rzés eljárási szabályain alapuló utasításaikat
maradéktalanul végrehajtom;
g) tiszta eszközökkel, a tiltott teljesítményfokozó készítményekt l és módszerekt l mentesen
készülök és versenyzem.
-

Tudomásul veszem, hogy az el bbiek szerinti vállalásaim megsértése esetén az MKSZ
szervezeti

egysége

fegyelmi

(dopping)

eljárást

folytathat

le

ellenem,

amelynek

eredményeként a jogszabályokban, szabályzatokban fogalt szankció alkalmazására kerülhet
sor.

Kelt:__________________, 20___ év, ______________ hó, ____ nap

Sportoló aláírása

Sportoló törvényes képvisel jének aláírása
(18 év alattiak esetében)
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