Prohlášení účastníka akcí FIS
1.

Nařízení:
Nařízením EU ze dne 20.6.2019 2019/1021 (“POP nařízení”) a nařízení
Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 (“REACH”) byla zakázána
výroba, uvádění na trh, držení a používání fluorových vosků obsahujících řetězec
C8/PFOA. Tato nařízení jsou účinná v plném rozsahu od sezony 2021/2022 a dále.
FIS zakázala používat fluorovaný vosk nebo tuningové výrobky (urychlovače)
obsahující fluor pro všechny FIS disciplíny a úrovně, a to bez výjimky na všech
závodech FIS (Art. 222.8 ICR) s platností od sezony 2022/2023 dále.

2.

Prohlášení účastníka akcí FIS:

Jméno a příjmení:

………………………………………………………….

Kódové číslo FIS (sportovci):

…………………………………………………………..

Adresa:

………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Zákonný zástupce:

………………………………………………………….

adresa

………………………………………………………….

Tímto prohlašuji, že beru na vědomí omezení týkající se používání vosků
obsahujících fluor pro všechny FIS disciplíny a úrovně včetně zákazu jejich
používání tak, jak je uvedeno v pravidlech FIS.
Beru na vědomí, že shora uvedené produkty v souladu s nařízeními EU nesmí být
nakupovány, skladovány, obchodovány, drženy nebo jinak používány účastníky
(např. trenéři, funkcionáři, zákonní zástupci, servis) při závodech FIS.
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Rovněž beru na vědomí, že orgány veřejné moci, které mají pravomoc v místě
konání soutěží FIS, mohou kdykoliv bez předchozího upozornění provést
prohlídku místa spojeného se soutěží a míst využívaných funkcionáři a týmovými
pracovníky, jako například hotelové pokoje, servisní buňky, kamiony a další
prostory pro servis lyží a snowboardů, a to za účelem odhalení nevyhovujících
„fluorcarbonových” produktů a zabavení vzorků a výbavy pro přípravu lyží a
snowboardů pro jejich další analýzu. V případě porušení výše uvedených
zákonných omezení mohou orgány veřejné moci zahájit správní řízení a uložit
sankce.
FIS je povinna spolupracovat s veřejnými orgány a na požádání poskytnout
informace o tom, kde se lyže připravují, jakož i další relevantní informace.
FIS si vyhrazuje právo vést disciplinární řízení a ukládat sankce, pokud byli
funkcionáři SLČR, členové týmů nebo zaměstnanci shledáni vinnými z toho, že
nerespektovali zákonné omezení týkající se vosků obsahujících C8/PFOA nebo
jiných zakázaných sloučenin.
Podepsané prohlášení je vyžadováno pro účast / akreditaci na jakýchkoliv
soutěžích FIS.

V …………………..….. dne ………………

…………………………………………
sportovec

…………………………………………
zákonný zástupce
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