Eleiko
2017 Euroopan masters,
Avoin kansainvälinen masters mestaruus-kisa
Halmstad Ruotsi 11.-21.elokuuta 2017
Paikka: New Eleiko HQ, skackelvägen 1, Halmstad, Sweden
Siirry rekisteröinti sivulle, rekisteröinnin yksityiskohtien saamiseksi tästä kilpailusta:
https://www.masterswlreg.com/ mistä edelleen varsinaiseen rekisteröitymiseen linkistä
https://www.masterswlreg.com/assets/forms/2017/2017_European_Masters_Masters_International_Open_Championshi
ps.html

Täytettävän henkilölomakkeen
Päivämäärä: 11-19. elokuuta 2017 (huomaa, todelliset kisapäivät 11.-21. elokuuta 2017)
Missä. New Eleiko HQ, Skackelvägen 1, Halmstad, Ruotsi
Rekisteröinnin avauspäivä: 12. helmikuuta 2017
Viimeinen rekisteröitymispäivä: 15. kesäkuuta 2017
Ilmoittautumismaksu 130 euroa, ei palautettavissa / ei palautusta.
Henkilökohtaiset tiedot
Etunimi (Firsti Name):
Sukunimi (Last Name):
sähköposti (E-mail):
vahvista sähköposti (Confirm Email):

sukupuoli (Gender): Male (mies) Female (nainen)
puhelinnumero: pudota valikosta Suomen lipun kuva ja jätä puhelinnumerostasi ensimmäinen nolla pois, kun kirjaat
puhelinnumeron. +358 korvaa etunollan.
Mobile= kännykkä, toimi kuten yllä
Osoite (Address): talon numero: kadun nimi:
Kaupunki:

osavaltio, (voit laittaa kaupungin uudelleen)

Postinumero:

Maa:

Nation: Valitse FIN
Syntymäpäivä: päivä (Day)

kuukausi (Month)

vuosi (Year)

Paras tulos saavutuksesi viimeisen 6 kuukauden aikana (Your best tota achieved in the previous 6 months).
Tulosrajasi ikä- ja painoluokassasi (Your Qualifying Standard for Age Group and Body Weight Category)

Tekninen tuomari taso (Technical Official Status)

Nämä kysymykset ovat tiukasti luottamuksellisia ja niitä käytetään ainoastaan kansainvälisen IWF masters lääkintätiimin
käyttöön tapaturman tai sairauden sattuessa kilpailussa.
Tämä ei vaikuta nostajan valitsemiseen tai hylkäämiseen terveydentilassa, eikä näitä tietoja käytetä anti-doping
tarkoitukseen.
Kaikkia nostajia on suositeltu käyvän lääkärintarkastuksessa oman terveydentilan tarkistamiseksi, tai anti-doping
tapausten tullessa kyseeseen.

Olen halukas toimittamaan lääkärintodistuksen
kyllä
ei¨

TIEDOKSIANTO
Yllä olevien yksityiskohtien toimittamiseksi olen samaa mieltä ja hyväksyn IWF säännöt, pitäen sisällään IWF masters
erityissäännöt, jotka IWF on vahvistanut ja hyväksynyt.
Ilmoitan täten olevani fyysisesti soveltuva osallistuakseni urheilijana painonnosto-kilpailuun ja tiedossani ei ole
lääketieteellistä estettä, joka voisi uhata terveyttäni osallistuessani tähän painonnosto kilpailuun.
Ymmärrän myös, että matkavakuutus terveydentila- ja tapaturmasuojalla on pakollinen ja se myöskin kattaa turvan
painonnoston osalta.
Olen täysin tietoinen, että tässä kilpailussa urheilijat testataan kiellettyjen aineiden varalta nykyisten IWF/WADA
sääntöjen mukaisesti. Olen myöskin lukenut IWF Masters Anti Doping koulutusoppaan.
Nain ollen olen ymmartanyt ja olen samaa mielta yllä olevasta tiedoksiannosta
Kyllä
Palaute ja arvostelu
Ole hyvä ja täytä arviointi kokemuksestasi, rekisteröintilomakkeesta

1
Vaikea

2

3

4

5
Helppo

Ole hyvä ja jätä tähän kommenttisi arvostelu perusteistasi, jolla päädyit annettuun arvosanaan. Voit kommentoida
vapaasti tähän mikäli sinulla on muuta kommentoitavaa,

