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ATTEST OUDERLIJKE TOELATING VOOR
MINDERJARIGE PILOTEN 2022
Ik verklaar kennis te hebben genomen van de van kracht zijnde Nationale, Europese &
Internationale reglementeringen van de discipline waarvoor de vergunning wordt
onderschreven. Ik verbind er mij toe het Algemeen Reglement van de wedstrijden van
Motorsport Vlaanderen, F.M.W.B en BMB te eerbiedigen, alsook de Internationale Sportcode
van de Internationale Motorrijders-federatie (F.I.M.) Ik verklaar niet vervallen te zijn van het
recht tot sturen. Ik verklaar kennis genomen te hebben van de bepalingen van de World Antidoping code (te raadplegen op www.wada-ama.org ), en verbind mij bijgevolg, op mijn eer,
niet aan dopingpraktijken te zullen deelnemen en mij strikt te gedragen volgens de voorschriften
van de voornoemde code. Ik verklaar kennis te hebben genomen van de richtlijnen
uitgevaardigd door het College Milieu van de BMB (code environnement FIM) en zal ze
respecteren. Ik onderschrijf het belang van de regels voor het behoud van de natuur en zal sport
beoefenen met respect voor het milieu. Ik neem akte van de beslissing van de Raad van Bestuur
van Motorsport Vlaanderen dat verkochte vergunningen niet meer worden terugbetaald. De
deelnemer aan een Kampioenschap, FIM Prijs of een internationale manifestatie waarbij de
FIM sportreglementen van toepassing zijn, ontslaat de FIM, de FMNR, de organisatoren en de
officiëlen alsook hun vertegenwoordigers, hulpkrachten of personeel van elke
verantwoordelijkheid voor lichamelijke letsels of materiële schade, rechtstreeks of
onrechtstreeks, dewelke hem/haar zouden kunnen worden veroorzaakt in het kader van een
Kampioenschap, FIM Prijs, een internationale manifestatie of een training met het oog op deze
manifestatie. Bovendien verbindt de deelnemer er zich toe om de FIM, de FMNR, de
organisatoren en de officiëlen alsook hun vertegenwoordigers, hulpkrachten of personeel van
elke verantwoordelijkheid ten aanzien van derden jegens wie hij solidair verantwoordelijk is te
ontslaan. Tegen beslissingen van rechtsprekende organen of de Algemene Vergadering van de
FIM staat enkel beroep open bij het Tribunal du Sport dewelke in laatste aanleg uitspraak doet
volgens de Arbitragecode inzake Sport. (Tekst opgelegd door de FIM in Circulaire brief van
22/11/2000 – C/171/2000)
Als wettelijke ouders/voogd van ………………………….……………………………………………
geboortedatum . . / . . / . . . . geven wij de toestemming aan hem/haar om de motorsport uit te
oefenen. (Handtekening van beide ouders/voogd is VERPLICHT)

Naam ouder 1/voogd:

Rijksregisternummer

………………………………….………………………………………………………
EN
Naam ouder 2/voogd:

Rijksregisternummer

…………………………………………………………………………………………
Handtekening 1:

Handtekening 2:

