
 

 Atletenverklaring - nationale wedstrijdlicentie        Versie: juni 2022  

 

  

  

 
Atletenverklaring  

Nationale wedstrijdlicentie  
  
Door het aanvragen van een wedstrijdlicentie gaat de aanvrager akkoord met de inhoud 
van de NSkiV-atletenverklaring.  
  
De NSkiV-wedstrijdlicentiehouder verklaart hierbij, zonder daarmee op enigerlei wijze de 
verantwoordelijkheid van de wedstrijdorganisator te beperken wat betreft de faciliteiten, 
de voorbereiding hiervan voor de wedstrijd en het eigenlijke wedstrijdverloop, het 
volgende:  
  
Omschrijving van de risico’s  
1. Ik ben mij volledig bewust van de risico’s die het beoefenen van alle door de NSkiV 

georganiseerde wedstrijdsporten met zich meebrengt, waaronder risico’s die 
samenhangen met de zwaartekracht, hetzij gedurende de trainingen, hetzij gedurende 
de eigenlijke wedstrijd.  

2. Ik erken dat er risico’s verbonden zijn aan het streven naar uitmuntende prestaties, 
waarbij ik de grenzen van mijn fysieke mogelijkheden probeer te ontdekken. Ik erken 
en accepteer het feit dat ik door deel te nemen aan dergelijke wedstrijdsporten mijn 
leven en lichamelijke en geestelijke gezondheid in gevaar kan brengen. Bovendien 
erken en accepteer ik dat bovengenoemde gevaren een bedreiging kunnen zijn voor 
eenieder die zich in het wedstrijd- of trainingsgebied bevindt.  

3. Deze gevaren kunnen betrekking hebben op omgevingsomstandigheden, technische 
voorzieningen, atmosferische omstandigheden alsook natuurlijke of kunstmatige 
hindernissen. Ik ben mij ervan bewust dat bepaalde bewegingen of acties niet altijd 
voorzien of gecontroleerd kunnen worden en dat deze dientengevolge niet altijd 
vermeden of voorkomen kunnen worden door het nemen van veiligheidsmaatregelen.  

  
Aanvaarding van de risico’s  
Ik erken dat ik zelf moet beoordelen of het wedstrijd- of trainingsparcours, gegeven de 
omstandigheden, te moeilijk voor mij is. Ik verklaar dat ik persoonlijk een inspectie zal 
uitvoeren en de jury onmiddellijk op de hoogte zal stellen van duidelijke tekortkomingen 
op veiligheidsgebied. Door deel te nemen aan de wedstrijd of aan de trainingen erken ik 
de geschiktheid van het terrein en de installaties. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn 
materiaalkeuze en voor de keuze en handhaving van de lijn op het parcours.  
  
Persoonlijke aansprakelijkheid  
Ik ben mij bewust van het feit dat ik persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld door 
derden voor eventuele schade die het gevolg is van lichamelijk letsel of materiële schade, 
voortvloeiende uit mijn deelname aan trainingen of aan de wedstrijd. Ik erken dat het niet 
tot de verantwoordelijkheden van de wedstrijdorganisator behoort mijn wedstrijdmateriaal 
te inspecteren of te onderhouden. Ik verklaar dat ik het wedstrijdreglement aandachtig zal 
bestuderen alvorens aan de betreffende wedstrijd deel te nemen.  
  
Geschillen  
Ik ga ermee akkoord dat ik, alvorens mijn klacht voor te leggen aan een bevoegde rechter, 
deze eerst zal voorleggen aan een Arbitrage hof dat is samengesteld in overeenstemming 
met de statuten en reglementen van het Hof van Arbitrage voor sportzaken (CAS). In het 
geval dat ik het oneens ben met de beslissing van het Hof staat het mij vrij bij een bevoegde 
rechter mijn recht te halen of de ingezette procedure voort te zetten. Deze 
atletenverklaring is eveneens bindend voor mijn rechtsopvolgers.  


