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ИЗЈАВА ЗА ОДГОВОРНОСТ И ФИЗИЧКА ПОДГОТВЕНОСТ 

ВОДНО-МАТКА ПЛАНИНСКИ МАРАТОН 2021 
 

Со доброволното пријавување, учесникот потврдува дека правилата, прописите, процедурите и 
обврските се обврзувачки за време на натпреварот. Овие прописи служат за да го направат 
натпреварот еднаков за сите учесници и не може да се оспорат на суд. Нивното прифаќање и 
примена е обврзувачко за да се учествува на настанот. Секој учесник е одговорен за техничката 
исправност на неговата/нејзината опрема и мора да се погрижи дека се рамките на правилата. 
Организаторот не презема никаква одговорност при несреќен случај – незгода, лична повреда 
или материјална штета, кражба или други вид штети! 

ИЗЈАВА - СОГЛАСНОСТ НА УЧЕСНИКОТ 

1. Ги прочитав, разбрав и целосно ги прифаќам Правилата и Прописите кои важат за спортскиот 
настан во кој ќе учествувам (Водно-Матка Треил Маратон 2021), кој ќе се одржи на 27 март 
2021 година. Правилата и Прописите се објавени на официјалната веб страница на настанот 
(www.vodnomatka.mk). 

2. Сигурен сум дека сум соодветно подготвен (физички и психички) да учествувам во трката. Ги 
почитувам соодветните медицински протоколи и контроли кои гарантираат дека имам добро 
здравје, дека не страдам од било каква болест, алергија, физички недостаток, повреда или 
кардио-респираторно нарушување а кои би ме советувале против моето учество на  
настанот. 

3. Целосно сум свесен за тешкотиите и напорот на настанот, од маршрутата, висинскиот 
профил и растојанието; за кои претходно се консултирав на веб сајтот на настанот 
(www.vodnomatka.mk). 

4. Целосно сум свесен дека овој тип на настани содржат дополнители ризици за учесниците. 
Според тоа, изјавувам дека учествувам на настанот на моја слободна волја и на моја 
иницијатива, и дека целосно ги преземам на себе ризиците и последиците што 
произлегуваат од моето учество. 

5. Поседувам доволно знаење и технички вештини кои ја гарантираат мојата лична безбедност 
во средината и условите за самостојност во кои се одвива настанот. Исто така, дека на денот 
на настанот ја имам спортската и безбедносната опрема која задолжително ја налага 
Организаторот; и гарантирам дека е во одлична состојба, дека знам правилно да ја користам, 
и дека лично ќе ја употребам/носам со мене за време на целиот настан. 

6. Се обврзувам дека ќе ги почитувам правилата и безбедносните протоколи наложени од 
страна на  Организаторот за трката во која учествувам; и дека ќе се однесувам одговорно, 
избегнувајќи ситуации кои ги зајакнуваат ризиците по мојот физички и психички интегритет. 
Дека ќе ги следам упатствата и ќе ги почитувам одлуките донесени од одговорните лица од 
Организацијата (судии, доктори и организатори) во смисла на сите безбедносни аспекти. 

7. Ги овластувам Медицинските лица на настанот, во било кој момент од настанот, да изведат 
врз мене било која медицинска процедура или дијагностички тест што тие сметаат дека е 
соодветен, без разлика дали тоа јас го барам од нив или не. Во случај тие да побараат, јас се 
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согласувам да го напуштам моето учество во настанот и/или да дозволам моја 
хоспитализација, доколку тие одлучат дека е неопходно по моето здравје. 

8. Го овластувам Организаторот на настанот да има ексклузивно право врз фотографиите и 
видео снимките во кои што сум прикажан лично а кои што се создадени за време на настанот, 
и да ги користи ексклузивно за потребите на промоцијата на настанот, и за што нема да 
добијам финансиска надомест за возврат.  

9. Пред или за време на настанот, нема да конзумирам ниедна забранета супстанца што се 
смета за допинг од страна на меѓународните атлетски и планинарски федерации. Свесен сум 
дека Организаторот има право да ги подложи на анти-допинг контрола првите тројца 
пласирани во сите категории за секоја трка. 

10. Свесен сум дека мојот стартен број е личен и не може да се префрли на друго лице, поради 
што нема да можам да го отстапам или да го продадам на било кое друго лице во било кој 
случај, дури и во случај да бидам спречен да учествувам на настанот. 

11. Учествувам на настанот на моја слободна волја и на моја сопствена одговорност. 
Следствено, го ослободувам Организаторот, неговите соработници, спонзори и други 
субјекти, од секаква одговорност за било каква физичка или материјална 
повреда/инвалидитет/смрт што може да ми се случи, и поради тоа, се откажувам од моето 
право да поднесам извештај или барање за штета против наведените субјекти. 

12. Се обврзувам да ги следам и применувам општите правила за почит кон природата и другите 
луѓе. Во прилог се опишани општите правила: 

● Да бидам крајно внимателен и да ги следам важечките сообраќајни правила при 
движење по патеки и патишта кои се отворени за сообраќај. 

● Да не предизвикувам влошување на биотичките, геолошките и културно-историските 
ресурси или општо на природата и крајоликот. 

● Да ги извршувам своите физиолошки потреби на соодветни места, во секој случај, 
подалеку од извори на вода и водни текови и подалеку од патеки и собирни места. 

● Да не фрлам ѓубре или да оставам предмети или тврд или течен отпад вон местата 
кои се означени специфично за таа намена. 

● Да не ја напуштам маркираната патека. 

13. Изјавувам под полна морална и кривична одговорност дека во изминатиот период немав 
контакт со лица заболени со Ковид-19 и не подлежав на мерки за самоизолација; и дека на 
ден пред одржување на трката се чувствувам потполно здрав/а, без покачена телесна 
температура или други симптоми на вирусот; и дека ги прифаќам и ќе ги почитувам сите 
пропишани мерки и протоколи за заштита во текот на натпреварот. 

 
 
 

----------------------------------------------------------------- 
Целосно име и презиме и скратен потпис на учесникот 

 
 


