ZGODA NA PRZEPROWADZENIE KLASYFIKACJI PARAJEŹDZIECKIEJ
Wyrażam zgodę na uczestnictwo w klasyfikacji jeździeckiej zgodnie z zasadami „FEI –
Para-Equestrian system”.
Wyniki klasyfikacji podlegają przeglądowi w każdej chwili – dotyczy szczególnie osób
z diagnozą choroby / zespołu o zmiennym przebiegu.
Obowiązkiem jeźdźca, który chce uczestniczyć w rywalizacji parajeździeckiej, jest
poddanie się klasyfikacji przeprowadzonej przez uprawnionego i autoryzowanego
klasyfikatora Parajeździeckiego. Klasyfikator jest zobowiązany do zachowania tajemnicy
osobistych i medycznych danych przekazywanych w trakcie klasyfikacji.
Brak współpracy z klasyfikatorem lub nieukończenie procesu klasyfikacji będzie
skutkować niemożliwością uczestnictwa w oficjalnych zawodach parajeździeckich.
Jeżeli współpraca z klasyfikatorem powoduje ból, mogę kontynuować proces pomimo
bólu, lub przerwać go, nie będąc sklasyfikowanym. Rozumiem, że każde ćwiczenie jest
wykonywane tak, by zminimalizować dyskomfort i że nie mogę winić klasyfikatorów za
odczuwany ból lub cierpienie spowodowane przeprowadzaniem testów.
Powyższe oświadczenie jest zgodą jeźdźca / powożącego na poddanie się klasyfikacji
funkcjonalnej łącznie z badaniem medycznym i zgodą na bycie obserwowanym przed
i w trakcie zawodów. Mogą być wykorzystane dowody video.
Ja,
…………………………………………………………………………….………
chcę poddać się klasyfikacji parajeździeckiej.
Czy był/a Pan/Pani poddawany/a procesowi klasyfikacji?

Tak / Nie

Jeśli, tak, gdzie oraz kiedy, i jaki był wynik klasyfikacji?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Rozumiem, że proces klasyfikacji parajeździeckiej wiąże się z badaniem medycznym
i obserwacją w dowolnym momencie. Rozumiem, że aby być sklasyfikowanym, muszę być
gotowy uczestniczyć we wszystkich częściach testów oraz muszę być gotowy na pełną
współpracę z klasyfikatorami.
Rozumiem, że do wykonywania testów medycznych, klasyfikator parajeździecki musi
zbadać wszystkie ruchy i grupy mięśniowe. Zgadzam się na podjęcie tych badań i zgadzam
się, że klasyfikator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za ból i cierpienie, które
mogę doświadczyć w trakcie trwania badania medycznego.
Posiadanie profilu funkcjonalnego PE nie oznacza, że zdrowie zawodnika jest
wystarczające by mógł uczestniczyć w rywalizacji sportowej. Zgodę medyczną na start
powinien wydać lekarz sportowy, pod opieką którego jest zawodnik.
Jeździec ma prawo oprotestować wynik klasyfikacji w trakcie 6 godzin od ogłoszenia
wyników klasyfikacji.

Podpis Jeźdźca ………………………………………… Data ………………………….

Podpis świadka ………………………………………………

