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Angajamentul Sportivului de Pangration Athlima

1. Sunt de acord să particip la competițiile organizate sub egida Federației Române de Pangration Athlima
(FRPA), a WPAF și să concurez respectând regulile sportive competiționale și principiile de fair play.

2. Mă angajez să mă comport corespunzător în toate situațiile și să contribui la buna imagine a competiției
și a organizatorului/orașului gazdă. Accept să mă abțin de la acțiuni politice sau de la acte de discriminare,
pe parcursul competiției. Accept că forul organizator are autoritatea finală de a mă descalifica și a mă
exclude din Eveniment, în caz de comportament necorespunzător.

3. Sunt de acord să particip la competiție pe riscul meu și suportând toate costurile (cu excepția costurilor
suportate de FRPA/ WPAF conform acordurilor/contractelor individuale). Accept că este responsabilitatea
mea să mă asigur că beneficiez de asigurare medicală pentru cazuri de accident, care acoperă orice și toate
riscurile care se nasc direct sau indirect din participarea mea la competiție sau din anularea/modificarea
completă sau parțială a acesteia.

4. Accept că FRPA/ WPAF (inclusiv membrii, directorii de comisii, angajații, voluntarii, contractorii sau
agenții acestora) nu vor fi răspunzători în nici o situație pentru nici un fel de daune suferite de mine în
timpul competiției sau în legătură cu aceasta (chiar dacă aceste daune ar fi putut fi prevăzute, în mod
rezonabil), inclusiv daunele provocate de echipamente sau materiale furnizate de FRPA/ WPAF sau oricare
din sub-contractorii acestora.

5. Accept Angajamentul Anti-Doping al Sportivului (articolul 10 de mai jos).

6. Sunt de acord să fiu fotografiat(ă), filmat(ă), identificat(ă) și înregistrat(ă) în alt fel, pe durata
evenimentului care include competiția, fie în timpul concursului, fie în perioadele de pregătire/înregistrare
etc. Accept că aceste fotografii, filme și alte înregistrări sunt făcute publice și transmise în mass media prin
toate mijloacele posibile (TV, Internet etc.) și sunt folosite de FRPA/ WPAF în scopuri necomerciale,
promoționale, fără ca FRPA/ WPAF sau organizatorul/orașul gazdă să îmi datoreze vreo compensație
financiară sau de alt fel.

7. Sunt de acord ca fotografiile și imaginile în mișcare în care apare persoana mea pot fi folosite strict în
scopuri necomerciale.

8. Promit să nu particip, să nu sprijin și să nu promoveze activități de pariuri în legătură cu competiția.

9. Mi s-a adus la cunoștință și sunt de acord că participarea mea în competiție este condiționată de
acceptarea mea, în mod valabil și de conformarea mea cu toate prevederile acestui document.
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10. Angajamentul Anti-Doping al Sportivului: a. Cunosc, sunt de acord și accept: 1. Că FRPA/ WPAF, după
caz, conform regulilor Agenției Mondiale Anti-Doping (Codul Mondial Anti-Doping) sunt forurile tutelare
sub egida cărora se desfășoară competiția.
2. Că FRPA/ WPAF sunt responsabile pentru inițierea și coordonarea colectării mostrelor pentru controlul
doping în cadrul competițiilor, conform art. 15.1 din Codul Mondial Anti-Doping.
3. Că FRPA/ WPAF sunt Autoritățile de testare pentru competiții, așa cum acestea sunt definite de
Standardul Internațional pentru Laboratoare. Testarea efectivă o face ANAD, conform regulilor naționale.

b. Sunt de acord să dau mostre pentru testare la competițiile FRPA/ WPAF, conform regulilor de mai sus.
Înțeleg și sunt de acord că testarea poate fi efectuată de orice persoană sau entitate autorizată în acest sens
de FRPA/ WPAF . În România, prelevarea de probe o efectuează ANAD, prin ofițeri specializați.

c. Sunt de acord să fiu testat(ă) în orice moment (înainte sau după o competiție, în timpul competiției, într-o
zi de repaus...) pe durata competiției, de orice număr de ori. Testarea se poate face fără notificare prealabilă
și în conformitate cu Standardul Internațional pentru Testare.

d. Cunosc și sunt de acord, fără a aduce vreun detriment oricărei alte clauze din prezentul document, că
regulile anti-doping ale FRPA/ WPAF se vor aplica, inclusiv, dar fără a se limita la managementul
rezultatelor, audieri, apeluri și consecințe derivate dintr-o presupusă încălcare a regulilor anti-doping,
rezultată dintr-un test anti-doping.

e. Cunosc că, dacă se va stabili că am încălcat o regulă anti-doping în perioada competiției, toate rezultatele
obținute de mine la competiție vor fi automat descalificate, incluzând pierderea medaliilor, punctelor și
premiilor pe care le-am obținut. Unde se aplică, voi înapoia FRPA/ WPAF orice medalii sau premii, la
prima lor solicitare. În cazul în care clubul va fi amendat, ca urmare a unui test anti-doping pozitiv al meu,
sunt de acord să înapoiez clubului suma amenzii respective.

f. Am citit și am înțeles prezenta declarație.

În calitate de sportiv(ă) de performanță, participant(ă) în competițiile FRPA/ WPAF, declar prin prezenta,
după cum urmează:

______________ _________________________________
Data Nume (Nume de familie, prenume)

______________ ________________________________
Data nașterii Semnătura (pentru minori, semnătura părintelui/tutorelui
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