ÖVERENSKOMMELSE MED DELTAGARE FÖR MK OPEN 2018
Välkommen till MK Open 2018! Vi ser verkligen fram emot att du kommer och tävlar,
och vi hoppas kunna ge dig en fantastisk tävlingshelg här i Falun!
Innan det roliga börjar ber vi dig läsa igenom och godkänna nedanstående punkter
genom att skriva under med din namnteckning och lämna in dokumentet till oss innan
tävlingsstart.
Måndagsklubben IF är en förening ansluten till Riksidrottsförbundet genom Korpen,
Tyngdlyftningsförbundet och Styrkelyftförbundet. MK IF är även ansluten till Svenska
Förbundet för Funktionell Fitness (Swe3F). Vi tar aktivt avstånd från dopning. Dopningsfri idrott är en del av vår värdegrund och Måndagsklubben har en antidopingpolicy
samt handlingsplan mot dopning.
Jag har en överenskommelse med Måndagsklubben IF om följande:
1. Otillåtna preparat
Jag avstår självklart från alla typer av otillåtna preparat (Dopingklassade enligt Riksidrottsförbundet).
2. Fusk
Jag är medveten om att medvetet fusk (upprepade ej fullständigt utförda övningar trots
påtalan från domare) kan innebära varning och i värsta fall uteslutning från fortsatt
deltagande.
3. Domare
Det är respektive banas domare som fattar beslut angående godkänt utförande och det är
domarens personliga klocka som gäller vid tidtagning. Jag som atlet respekterar domarens beslut och förbinder mig att uppträda på ett respektfullt och korrekt sätt.
Skulle jag vara av avvikande synpunkt, har jag rätt att komma med invändningar enligt
punkt 6.
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4. Ansvar
Jag, som atlet deltar i MK Open gör det på eget ansvar. Arrangören står inte för någon
form av försäkring och kan inte hållas ansvarig för om skada skulle uppstå, såvida inte
det kan påvisas att skadan uppstått på grund av uppenbar nonchalans, brist eller slarv
från arrangörens sida.
Det är alltid atletens ansvar att se till så att rätt rörelse utförs i rätt ordning med korrekt
viktbelastning och i rätt antal repetitioner.
5. Fotografering
Det kommer att finnas en fotograf på plats under tävlingshelgen. Jag godkänner att
foton kommer att tas av den av Måndagsklubben IF anlitade fotografen och är införstådd med att foton sparas och kan publiceras på MK Opens webbsidor och sociala
medier. Om jag vill att foton ska tas bort meddelas detta till Jenny Beckman, projektledare MK Open. Mail: jenny.beckman@norkay.se
6. Protester och överklaganden
Protester och överklaganden av smärre natur kan tas direkt med berörd bandomare
innan atleten lämnat banan. Domaren har dock har rätt att hänvisa till huvuddomaren
vid tveksamheter. Huvuddomaren kan i sin tur hänvisa vidare till tävlingsledningen för
slutgiltigt beslut.
Protester och överklagande av större natur ska vara skriftliga och lämnas direkt till tävlingsledningen senast 30 minuter efter sista heatet i aktuellt event. Ledningens beslut
kan inte överklagas. En avgift på 300 kr betalas in i samband med den skriftliga protesten lämnas in. Om protesten/överklagan går igenom återfås avgiften.
Inga videofilmer kommer att beaktas vid protester eller överklaganden.
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