Pojišťovna pro přátele a jejich přátele

PŘÍLOHA Č. 5 VŠEOBECNÝCH POJISTNÝCH PODMÍNEK ÚRAZ

Rizikové sporty (pojistitelné s přirážkou)
Platnost od 8. září 2017
Jedná se o všechny sporty (s výjimkou Extrémních sportů dle Přílohy č. 6 Všeobecných pojistných podmínek ÚRAZ) provozované v rámci organizovaných
soutěží a závodů a přípravy na ně a dále všechny sporty níže vyjmenované provozované rekreačně:

horolezectví a všechny druhy
lezení mimo lezení v extrémních
podmínkách

parašutismus

snowbungeekayaking

parkour

snowbungeerafting

jachting - kromě oceánské plavby

pětiboj moderní

snowrafting

jet surfing

podvodní rugby

snowtrampoline

jízda na „U“ rampě

poledance

speleologie

jízda na kole v bikeparku,
mountain biking

atletika včetně skoku o tyči a pěti,
sedmi a desetiboje

jízda na skateboardu, longboardu

australský fotbal

jízda na snowboardu, lyžích
mimo vyznačené trasy

bagjump

jízda na snowscootu

potápění s použitím dýchacího
přístroje do míst s hloubkou nad
10 metrů s instruktorem, nebo
bez instruktora ale pouze za
předpokladu, že pojištěný je
držitelem potřebného certifikátu
(oprávnění) provozovat danou
aktivitu

sportovní gymnastika

americký fotbal

biatlon

jízda na vodním/sněžném skútru

psí, koňské spřežení

bikros

kajak, kanoe stupně obtížnosti
WW3-WW6

rafting stupně obtížnosti WW3WW6

triatlon (včetně ironman)

kanoepolo

rope jumping

tricking

box, wrestling, řeckořímský
zápas a jiné zápasení

kiting a všechny jeho varianty

rugby

bublik

kneeboarding

rybaření ze člunu

canyoning

krasojízda

rychlobruslení

cyklokros, cyklotrial

kvadriatlon

safari

dostihy koňské
duatlon

lov (hon) sportovní (s výjimkou
lovu exotické divoké zvěře)

saně, boby, snowtubbing –
na vyznačených trasách

fly fox (ziplining)

lukostřelba

seakayaking

fourcross

maraton, ultramaraton,

silový trojboj

via ferrata stupně obtížnosti
C-E

freeboarding

moguls

sjezd na horských kolech

vodní paragliding

freeride

monoski

skialpinismus

vysoké lanové překážky (do
10 m.)

freeskiing

motokáry

skiatlon

freestyle

motoristické vodní sporty

skiboby

hasičský sport (včetně cvičení
záchranných sborů)

motoskiering

skitouring

mountainboarding

skoky do vody

heliskiing

paragliding a závěsné létání
(rogalo)

skymarathon, ultraskymarathon

parasailing

sledge hokej

aerotrim
aikido, judo, karate, taekwondo,
kickbox, MMA a další
bojové sporty
akrobatický rock and roll
alpinismus

bouldering

historický šerm (bojový)

sportovní střelba (střelba na terč s
použitím střelné zbraně)
streetluge
stunt pogo
surfing, windsurfing
trampolína

turistika nebo treking se stupněm
obtížnosti vyšším než 2UIAA s
použitím pomůcek
odpovídajících stanovené
obtížnosti a/nebo pohyb v
nadmořské výšce nad
3 500 m n. m.
účast na rekonstrukci historické
bitvy

vzpírání
wakeboarding
wallyball
zorbing

slamball
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