
Stanovy oblastnej lyžiarskej ligy. 

Článok 1. Úvodné ustanovenia 

Oblastná lyžiarska liga ( OLL ) je dobrovoľným združením šiestich lyžiarskych klubov 

s právnou subjektivitou občianskeho združenia. 

  

Čl. 2. Cieľ a hlavné úlohy združenia OLL 

Cieľom ligy je vytvoriť pre členov klubov združenia súťažné podmienky v oblasti lyžovania  

pri minimalizácii nákladov. Popri reprezentácii jednotlivca zároveň reprezentovať svoj klub. 

 

Čl. 3. Členstvo 

Členovia sú nasledovné právne subjekty : 

1. SKI TEAM Nová Baňa – Drozdovo 

2. LOPE – lyžiarsky oddiel Partizánske 

3. Ski klub Kremnica 

4. LK Lokomotíva Bratislava 

5. LK Belá Dulice – Jasenská dolina 

6. LK MB Žilina 

Čl. 4. Hlasovací poriadok 

Zmenu, doplnenie a členstvo stanov môže schváliť jedine členská schôdza, ktorá sa uskutoční 

minimálne raz za jeden rok. Každý klub určí svojho zástupcu, ktorý má hlasovacie právo 

jedného hlasu. Zasadnutie je platné len s účasťou nadpolovičnej väčšiny a návrh na doplnenie 

alebo úpravu stanov je platný len pri vyslovení súhlasu minimálne troch klubov. 

Čl. 5. Práva a povinnosti členov 

Zúčastňovať sa prostredníctvom svojich zástupcov zasadnutí a rokovaní OLL. 

Zúčastňovať sa podľa svojich záujmov a potrieb lyžiarskych súťaží organizovaných OLL. 

Zorganizovať preteky alebo zabezpečiť ceny pre konečné vyhodnotenie. 

Doručiť súpisku pretekárov s rokom narodenia pretekára najneskôr 48 hodín pred pretekmi.  

Prispieť minimálnou čiastkou 50 Euro na ceny pri záverečnom vyhodnotení. 

Čl. 6. Pravidlá súťaže OLL 

Súťaž prebieha zorganizovaním pretekov jednotlivých klubov ( minimálne 3 kolá).  Pretekár 

získava body pre seba a pre klub ktoré sa budú sumarizovať. Klub resp. jednotlivec 

reprezentujúci klub s najvyšším počtom dosiahnutých bodov sa stáva víťazom OLL 

Preteká sa podľa platných pravidiel Slovenskej lyžiarskej asociácii ( SLA ). 

V rámci súťaže sa bude pretekať v nasledovných dvanástich kategóriách : 

 super baby dievčatá ( 2010 a mladší ) 

 super baby chlapci ( 2010 a mladší ) 

 mladšie predžiačky (2009, 2008) 

 mladší predžiaci (2009,2008) 

 staršie predžiačky ( 2007,2006) 

 starší predžiaci  (2007,2006) 

 mladšie žiačky (2005,2004) 

 mladší žiaci (2005, 2004) 

 staršie žiačky + juniorky (1999 - 2003) 

 starší žiaci + juniori (1999 - 2003) 

 

Pri organizovaní súťažného kola za organizáciu zodpovedá organizujúci klub. 

Cena štartovného so skipasom by nemala prekročiť 10 Euro. Klub môže žiadať maximálne 

o 5 skipasov pre trénerov a doprovod mimo súpisky pretekárov. 

 Ceny za umiestnenie zabezpečuje organizujúci klub v rámci svojich možností.  



 Bodovací systém podľa umiestnenia v pretekoch je nasledovný: 

1. miesto – 10 bodov 

2. miesto -  7 bodov 

3. miesto – 5 bodov 

4. miesto – 3 body 

5. miesto – 2 body 

6. miesto – 1 bod 

Klub s najvyšším počtom získaných bodov získava na jeden rok putovný pohár. Jednotlivci 

v rámci súťaže do 3.miesta budú odmenení pohárom a diplomom.  

Čl. 7. Kalendár pretekov. 

Kalendár pretekov je vytvorený návrhom a odsúhlasením termínov jednotlivých klubov na 

zasadnutí OLL. Spracovanie výsledkov pre danú sezónu zabezpečuje klub poverený na 

zasadnutí OLL.  

Čl. 8. Právo účasti. 

Právo zúčastniť sa pretekov môže len pretekár, ktorý je nominovaný a napísaný na súpiske 

klubu, ktorý je členom OLL. O možnosti účasti jednotlivca alebo iného lyžiarskeho klubu na 

pretekoch môže rozhodnúť výlučne len združenie OLL. 

Čl. 9. Zodpovednosť pri organizácií pretekov 

Pretekári a ostatní účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné riziko. Usporiadateľ si 

vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok. 

Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy a škody vzniknuté počas pretekov. 

Zmeny časového rozpisu a programu pretekov sú vyhradené organizačnému výboru 

jednotlivých pretekov. 

Čl. 10. Záverečné ustanovenia 

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť podpisom zástupcov klubov uvedených v článku 3. 
 

V Novej Bani, dňa 14.10.2017. 
 

Za SKI TEAM Nová Baňa – Drozdovo : ...................................  ................................... 
      zástupca klubu   podpis 

 

 

Za  LOPE – lyžiarsky oddiel Partizánske : ...................................  ................................... 
      zástupca klubu   podpis 

 

 

Za Ski klub Kremnica :                          ...................................  ................................... 
      zástupca klubu   podpis 

 

 

Za LK Lokomotíva Bratislava :          ...................................  ................................... 
      zástupca klubu   podpis 

 

 

Za LK Belá Dulice Jasenská dolina :    ...................................  ................................... 
      zástupca klubu   podpis 

 

Za LK MB Žilina :                                 ...................................  ................................... 
      zástupca klubu   podpis 

 


