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DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE 

BikeXpert Alpine Challenge, traseul lung, 2 Octombrie 2022 

 
 
 
Subsemnatul(a)……………………………………………………………., avand CNP: 
...................................................................., domiciliat/a în ......................., 
judet/sector.............Str........................................................, nr................, bl.........., sc.........., 
ap.........., posesor al BI/CI seria ........., nr. ........................, declar pe proprie răspundere că sunt 
clinic sănătos/sănătoasă, ca nu stiu sa sufăr de nicio afectiune care să îmi pericliteze starea de 
sănătate în legatura cu participarea mea la competita de ciclism BikeXpert Alpine Challenge 2022, 
din data de 2 Octombrie. 
Mentionez ca m-am informat cu privire la toate detaliile si riscurile implicite de accidentare in 
timpul practicarii de ciclism MTB si implicit ale concursului, riscuri pe care mi le asum in totalitate.  
Am fost informat(a) cu privire la faptul ca parcurgerea traseului lung necesita o buna pregatire 
fizica si tehnica, precum si cu privire la faptul ca au fost stabiliti de catre organizatori timpi 
maximali, cronometrati in puncte intermediare de pe traseu. 
Acesti timpi maximali reflecta un minim de pregatire fizica si tehnica necesare parcurgerii in 
conditii de siguranta a traseului. 
Punctele si timpii de cronometraj intermediar sunt: 
1. Punctul de separare al treaseelor lung si mediu (km19) – ora: 11.30 
2. Cabana Leaota (km 33) – ora: 14.00 
În situația în care nu ajung la oricare dintre punctele de cronometraj intermediar inainte de timpii 
maximali indicati anterior, îmi iau angajamentul că nu voi continua parcurgerea traseului, voi 
preda numărul de concurs arbitrilor și mă voi întoarce la zona de Start/Finish pe traseul indicat 
de acestia. 
De asemenea declar ca voi respecta regulile trasmise de catre organizatori si voi avea o atitudine 
de fairplay fata de toti ceilalt concurenti in competitia BikeXpert Alpine Challenge 2022. 
Sunt informat cu privire la faptul ca traseul se parcurge in luna Octombrie, intr-o zona montana 
si sunt echipat corespunzator pentru a face fata variatiilor de temperatura. 
 
 
Nume concurent……………………………………….. 
 
 
 
Semnatura concurrent………………………………… 
 
 
 
Data…………………………………. 


