
                                  

                                                
 

 Prihláška pre MWC 2023 - Seefeld, AUT  
Organizované klubom SC Monte Kaolino Hirschau, Nemecko 

 
Drahí lyžiari, 
tento formulár je len pre offline registráciu. Vyplňte tento formulár a odošlite ho národnému riaditeľovi vašej krajiny. 

Adresa národného riaditeľa (NR) pre Slovensko: Vladimír Staroň, Bellova 63/3, 059 41 Tatranská Štrba, 

staronv@gmail.com,  info@skiveteran.sk  č.t. 0903 388511. Všetci ostatní účastníci, prosím, navštívte 

webovú stránku Datasport/Švajčiarsko, www.datasport.com, aby ste dokončili svoju registráciu. 
Prihlášky nie je možné posielať priamo organizačnému výboru. 
 

1.0 Údaje: 

 

Rok narodenia: ……………  
          Národnosť:  slovenská 
Priezvisko a meno: ……………  
 
 
Mesto: ………      PSČ: ………          Štát: SVK 
 
Telefón: ……                Email: …… 
      
2.0 Zvoľte dĺžku a techniku: 
 
Pretekári môžu pretekať v troch ľubovolných individuálnych behoch v klasickej alebo voľnej technike. Po podaní 
prihlášky národným riaditeľom na OV, nie je možné ju už zmeniť. 
 
Dátum: Ženy:  01 – 06 

od  30 - 59 rokov 
Ženy: 07 – 08  
od 60 - 69  rokov 

Ženy: 09 – 13+  
nad 70 rokov 

Muži: 01 – 06  
od 30 - 59 rokov 

Muži: 07 + 09  
od 60 - 74 rokov 

Muži: 10 – 13+  
nad 75 rokov 

19.3. – Nedeľa- dop.  15  km C  15  km C  10  km C  20  km C  15  km C  10  km C 

19.3. – Nedeľa- pop.  15  km F  15  km F  10  km F  20  km F  15  km F  10  km F 

20.3. – Pondelok- dop.  10  km C  10  km C  5  km C  10  km C  10  km C  5  km C 

20.3. - Pondelok- pop.   10  km F  10  km F  5  km F  10  km F  10  km F  5  km F 

21.3. - Utorok  Voľný deň  
22.3. - Streda   Štafety 4x5 km 2x C / 2xF   
23.3.- Štvrtok  30  km F  20  km F  15  km F   30  km F  30  km F  15  km F 

24.3.- Piatok  30  km C  20  km C  15  km C   30  km C  30  km C  15  km C 

 
Ďalší program: 
 
Piatok   marec 17.: Príchod 
Sobota  marec 18.: Oficiálny tréning a zahájenie 
Utorok  marec  21.: Voľný deň, testovanie lyží a kultúrny program 
Piatok   marec  24.: Vyhlásenie výsledkov a slávnostná večera 

   Vyhlasovanie výsledkov v pretekový deň o 17:30 hod 

2.1 Kategórie 

 
Ž/M 01 = 1992 – 1988 Ž/M 04 = 1977 – 1973 Ž/M 07 = 1962 – 1958 Ž/M 10 = 1947 – 1943 
Ž/M 02 = 1987 – 1983 Ž/M 05 = 1972 – 1968 Ž/M 08 = 1957 – 1953 Ž/M 11 = 1942 – 1938 
Ž/M 03 = 1982 – 1978 Ž/M 06 = 1967 – 1963  Ž/M 09 = 1952 – 1948 Ž/M 12 = 1937 – 1933 
         Ž/M 13 = 1932 a starší 
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Prihlasovací poplatok:  
 

3.0 Prihlasovací poplatok:  
 
Prihlasovací poplatok je 250 €, plus všetky poplatky za bankovú transakciu. 

 
 

4.0 Uzávierka registrácie a platba: 
 
4.1 Pre pretekárov: Prihlášky treba poslať najneskôr do 9. februára 2023 národnému riaditeľovi. 

Adresa národného riaditeľa pre Slovensko: Vladimír Staroň, Bellova 63/3, 059 41 Tatranská Štrba,  

staronv@gmail.sk, alebo info@skiveteran.sk 

  
4.2 Pre národného riaditeľa: prihlášky musia byť zaslané plynule najneskôr do 26. februára 2023 spoločnosti 

Datasport.  Platba pre OV prostredníctvom Datasportu musí byť uskutočnená najneskôr do 26. februára 2023 . 
 
 
 

4.3 Platenie prihlasovacieho poplatku:  
 
4.4 Bankový prevod prevedie NR. Pretekári posielajú peniaze za štartovné  na účet Združenia 
veteránov Slovenska v behu na lyžiach najneskôr do 9. februára 2023.  
 

  Číslo účtu.: SK83 0200 0000 0016 7022 5254 
                            
- Meno prihlasovaného musí byť uvedené na bankovom folmulári platby pre jeho identifikáciu. 

 
 
5.0 Nedostatok snehu: 

 

V prípade že preteky sa nemôžu uskutočniť z dôvodu nedostatku snehu, vráti OV 50% prihlasovacieho poplatku. 
 

6.0 Zrušenie podujatia: 
 
V prípade zrušenia podujatia z dôvodov definovaných ako „Vyššia moc“ Organizačný výbor vráti 50 % 
registračného poplatoku. 

 

 
7.0 Choroba / Úraz  
 

Ak musí súťažiaci zrušiť svoju účasť zo zdravotných dôvodov, musí národný riaditeľ poskytnúť zdravotné osvedčenie 
najneskôr na prvom stretnutí kapitánov družstiev MWC 2023 s cieľom získať 50% náhrady vstupného poplatku. Lekársky 
certifikáty musia byť napísané buď v anglickom alebo nemeckom jazyku (úradné jazyky WMA). 
 

8.0 Dokument o zrieknutí práva: 
 
Podpíšte priložené prehlásenie, ktoré je súčasťou registračného formulára. 
 
9.0 Prehlásenie  ( na ďalšej strane) 
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VZDANIE SA PRÁV (WAIVER) pre účastníkov Masters World Cup 

(prosím prečítať pred podpisom anglickej verzie) 

 

AKCEPTÁCIA RIZIKA, UVOĽNENIE RUČENIA A ZVEREJNENIE FOTOGRAFIÍ 
Rozumiem, že bežecké lyžovanie, ako aj príprava na účasť ako tréner, dobrovoľník, oficiálna alebo iná funkcia pre 

súťaž a tréningy (ďalej len „aktivity“) zahŕňa mnohé riziká a nebezpečenstvá. Tieto riziká a nebezpečenstvá zahŕňajú 

medzi inými aj zmenu počasia, zmenu strmosti terénu, samotný terén, prírodné alebo umelé prekážky, zlyhanie 

vybavenia, zrážky s predmetmi alebo konštrukciami, zrážky s inými súťažiacimi alebo vybavením alebo nadhodnotenie 

vlastných schopností. Tiež rozumiem, že súťaž je nebezpečnejšia ako zodpovedajúce voľno časové aktivity. Chápem, že 

zranenia všetkých druhov sú rozšírené a sú normálnym dôsledkom aktivít. Som si vedomý rizika vážnej ujmy na zdraví 

alebo v najhoršom prípade dokonca smrti v tréningu a súťaži. Potvrdzujem, že som v dostatočne dobrej telesnej 

kondícii, a že sa zúčastňujem na programe a aktivitách Masters World Cup bez toho, že by som ohrozoval svoje 

zdravie. Som si aj vedomý toho, že osobný tréning, Coaching, presadzovanie pravidiel svetovou asociáciou 

veteránskeho bežeckého lyžovania, organizátori, zodpovední, dobrovoľníci, tréneri, zmluvní partneri a zástupcovia, 

lokálne lyžiarske kluby, organizátori súťaží, sponzori, prevádzkovatelia infraštruktúry (ďalej len „organizátori“) mi 

nemôžu a ani nezaručia bezpečnosť. 

S plným vedomím a pochopením rizík ťažkých zranení a smrti v súťaži, slobodne a dobrovoľne prijímam riziko 

zranenia, trvalých následkov, či fatálnych následkov, napriek tomu, že budem plne rešpektovať pokyny a rady 

organizátorov. 

Pre posúdenie toho, aby registrácia na aktivity bola prijatá, so znalosťou rizík zranení a trvalých následkov alebo 

dokonca smrti sa podpisujúci (ďalej len „účastník“) zaväzuje dodržiavať a byť viazaný nasledujúcimi podmienkami, či 

už ide o účasť, tréning alebo súťaž. 

1. Účastník týmto neodvolateľne potvrdzuje, že sa vzdáva všetkých pohľadávok, odškodnení a nárokov voči svetovej 

asociácii veteránskeho bežeckého lyžovania a organizačnému výboru Masters World Cup. Účastník sa vedome vzdáva 

všetkých nárokov, či už súčasných alebo budúcich, známych či neznámych voči účastníkom, ich majetku, voči iným 

osobám a ich majetku za možné straty, poškodenia, náklady, zranenia (vrátane smrteľných), vrátane transportu na a zo 

súťaží, ktoré môže účastník utrpieť v súvislosti s aktivitami, na ktorých sa podieľajú organizátori, z akéhokoľvek 

dôvodu VRÁTANE NEDBANLIVOSTI a / alebo porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky zo strany organizátorov. 

Účastník sa zaväzuje, že nebude žalovať organizátorov, alebo si nebude voči organizátorom nárokovať žiadnu stratu, 

škodu, zranenie alebo smrť, ku ktorej môže dôjsť počas alebo po aktivitách. Potvrdzujem, že odškodním organizátorov, 

budem ich obhajovať a chrániť proti možným žalobám a nárokom, ktoré vzniknú mojou nedbanlivosťou, na základe 

môjho správania alebo nesprávneho konania počas aktivít. Potvrdzujem, že v prípade smrti alebo postihnutia budú 

podmienky tejto zmluvy, vrátane povinnosti odškodnenia v tomto článku záväzné pre mojich zástupcov (osobných, 

majetkových, exekútorov, správcov, opatrovníkov) a budú ich rešpektovať a presadzovať. 

2. Účastník týmto výslovne potvrdzuje, že uvoľňuje organizátorov zo všetkých povinností chrániť účastníka v súvislosti 

s aktivitami, na ktorých sú akýmkoľvek spôsobom zaangažovaní organizátori. Účastník chápe a potvrdzuje, že 

akékoľvek vybavenie poskytnuté organizátormi alebo ktoré si účastník požičiava používa na svoje vlastné riziko. 

Všetky zariadenia sú poskytované bez záruky týkajúcej sa ich stavu alebo vhodnosti. 

3. Účastník oprávňuje organizátorov na poskytnutie lekárskej starostlivosti alebo prevoz do zdravotníckeho zariadenia 

alebo nemocnice, ak sa podľa názoru organizátorov vyžaduje lekárske ošetrenie a účastník nie je schopný prijať takéto 

rozhodnutie sám. Účastník súhlasí s tým, že zaplatí všetky náklady spojené s takouto lekárskou starostlivosťou a 

súvisiacou dopravou a odškodní organizátorov a bude ich chrániť pred nárokmi z následkov takéhoto rozhodnutia a že 

organizátori nenesú akékoľvek náklady súvisiace s poskytnutím lekárskej starostlivosti. 

4. Účastník potvrdzuje, že nikdy nepoužije trať alebo stopu na tréningy, zahrievacie programy alebo súťaže bez toho, 

aby najskôr získal obraz o podmienkach. Účastník potvrdzuje, že bude dodržiavať pravidlá a predpisy, ktoré dostane od 

vedenia súťaže. 

5. Táto dohoda sa uzatvára v súlade so zákonom a jurisdikciou, kde sa udalosť koná (pre akékoľvek zranenie alebo spor 

vyplývajúci z aktivít Masters World Cup), bez ohľadu na vyššiu moc alebo konflikty zákonov. 

6. Účastník súhlasí s tým, aby organizátori použili jeho fotografiu na akékoľvek propagačné účely. 

7. Účastník výslovne potvrdzuje, že má dostatočné a platné zdravotné poistenie a v prípade potreby aj cestovné 

poistenie, ktoré kryje všetky druhy lekárskej starostlivosti a dopravné náklady pred a po Masters World Cup (pozri tiež 

bod 3). 

Potvrdzujem, že som túto dohodu starostlivo prečítal, porozumel jej a že so všetkými bodmi súhlasím. 

Tiež som si vedomý toho, že v prípade pochybností sa uplatňuje verzia dohody v anglickom jazyku. 

 

Meno tlačeným :_______________________________________________________________ 

 

Podpis :______________________________________________________ 

 

Dátum narodenia: _____________________________  

 

Dátum podpisu:________________________ 


