
Oblastná lyžiarska liga STRED (OLL STRED) 

Súťažná sezóna 2022 

Súťažný poriadok 

 

Článok 1. Úvodné ustanovenia  

Oblastná lyžiarska liga STRED je dobrovoľným združením štyroch lyžiarskych klubov s právnou  

subjektivitou občianskeho združenia.  

 

Článok 2. Cieľ a hlavné úlohy združenia OLL  

Cieľom OLL STRED je vytvoriť pre členské kluby združenia súťažné podmienky v oblasti lyžovania pri  

minimalizácii nákladov. Popri reprezentácii jednotlivca zároveň reprezentovať svoj klub.  

 

Článok 3. Členstvo 

Členmi sú nasledovné právne subjekty :  

1. SKI TEAM Nová Baňa – Drozdovo  

2. LOPE – lyžiarsky oddiel Partizánske  

3. Ski klub Kremnica  

4. LK Belá Dulice – Jasenská dolina  

 

Článok 4. Hlasovací poriadok  

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

minimálne raz za jeden rok (može byť aj online formou). 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 resp. súťažného poriadku je platný len pri vyslovení súhlasu minimálne 

troch klubov.  

 

Článok 5. Práva a povinnosti členov OLL STRED  

Zúčastňovať sa prostredníctvom svojich zástupcov zasadnutí a rokovaní OLL STRED.  

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

Zorganizovať preteky alebo zabezpečiť ceny pre konečné vyhodnotenie OLL STRED.  

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

Prispieť minimálnou čiastkou 50 Euro na ceny pri záverečnom vyhodnotení.  



 

Článok 6. Pravidlá súťaže OLL STRED 

Súťaž prebieha zorganizovaním pretekov jednotlivých klubov ( minimálne 3 kolá za sezónu). 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 STRED.  

Preteká sa podľa platných pravidiel a Súťažného predpisu Zväzu slovenského lyžovania (ďalej iba ZSL).  

V rámci súťaže sa bude pretekať v nasledovných kategóriách :  

• super baby dievčatá  

• super baby chlapci  

• mladšie predžiačky  

• mladší predžiaci  

• staršie predžiačky  

• starší predžiaci  

• mladšie žiačky  

• mladší žiaci  

• staršie žiačky  

• starší žiaci  

• juniorky  

• juniori  

Kategórie môžu byť prípadne rozšírené o kategóriu Masters/Treneri a to podľa individuálneho 

rozhodnutia konkrétneho klubu. Táto skutočnosť však musí byť  uvedená v propozíciách konkrétneho 

súťažného kola OLL STRED.  

Pri organizovaní konkrétneho súťažného kola za samotnú organizáciu zodpovedá vždy konkrétny 

organizujúci klub.  

Cena štartovného so skipasom by nemala prekročiť 12,-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 a vyhodnotenie každého 

kola OLL STRED a aj samotného finále OLL bude v kategórií predžiakov od prvého do šiesteho miesta a 

v kategórií žiakov od prvého do šiesteho miesta.  

Bodovanie vo všetkých kategóriách bude od prvého do šiesteho miesta (viď. bodovací systém uvedený 

nižšie). 

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. 

 

Článok 7 Kalendár a informácie o pretekoch.  

Kalendár pretekov je vytvorený návrhom a odsúhlasením termínov jednotlivých klubov na zasadnutí 

OLL STRED (je možné aj online formou).  

Spracovanie a publikovanie informácií o OLL STRED resp. dielčich, alebo celkových výsledkov na 

stránke http://ollstred.lope.sk zabezpečuje spravidla klub LOPE, prípadne iný poverený na zasadnutí 

OLL STRED pred začiatkom sezóny.  

Výsledková listina publikovaná na stránke http://ollstred.lope.sk musí u každého pretekára obsahovať: 

• výsledné poradie 

• štartovné číslo 

• meno, priezvisko 

• ročník narodenia 

• oddiel  

• dosiahnutý čas v jednom kole v metrickej sústave 

• body podľa systému bodovania súťaže OLL STRED  

 

Časomieru a technické zabezpečenie konkrétneho kola OLL STRED vždy zabezpečuje ten lyžiarsky 

klub, ktorý dané kolo OLL STRED organizuje.  

Ak sa plánované preteky, zaradené do kalendáru OLL STRED, nemôžu z rôznych príčin uskutočniť 

v pôvodnom termíne, alebo na pôvodnom mieste, je usporiadateľ povinný túto zmenu prerokovať a 

dať schváliť ostatným členom OLL STRED minimálne 3 dní pred uskutočnením pretekov. Jednotliví 

členovia OLL STRED posúdia opodstatnenosť navrhovanej zmeny a pokiaľ nie je možné usporiadať 

preteky v inom vhodnom termíne, alebo na inom vhodnom mieste, tak preteky budú zrušené a 

nenahradzujú sa. 

Povinnosti usporiadateľa :  

1. Minimálne 5 dní pred uskutočnením pretekov zaslať rozpis pretekov na e-mail registrovaným 

klubom v OLL STRED  a poslať ZSL rozpis pretekov na zverejnenie na web stránke.  

2. Pripraviť technické zabezpečenie pretekov a to najmä:  

• upraviť trate pre preteky a rozjazd súťažiacich, 

• zabezpečiť dostatočný počet kvalifikovaných rozhodcov a technikov na úpravu trate,  

• pripraviť priestor štartu, cieľa a spracovania a vyhlásenia výsledkov, 

• zabezpečiť zverejnenie neoficiálnych výsledkov na tabuliach v cieli alebo na štarte, 

 

  

http://ollstred.lope.sk/
http://ollstred.lope.sk/


 

Článok 8. Právo účasti.  

Súťaž OLL STRED je organizovaná ako celoslovenská viackolová súťaž Open pretekov, na ktorých májú 

právo zúčastniť sa pretekári z členských klubov OLL STRED, ako aj pretekári z iných členských klubov 

ZSL. O účasti iných ako OLL STRED členských klubov musia byť zodpovedné osoby členských klubov 

upovedomené. Organizátor podujatia si vyhradzuje právo na základe kapacity strediska obmedziť 

množstvo prihlásených pretekárov. Túto skutočnosť uvedie v propozíciách podujatia.  

V jednotlivých kolách suťaže budú vyhodnotení najlepší pretekári podľa dosiahnutých výsledkov.  

Do celkového hodnotenia OLL STRED budú zahrnutí iba pretekári členských klubov OLL STRED.   

Právo zúčastniť sa pretekov OLL STRED môžu len pretekári, ktorí sú nominovaní a napísaní na súpiske 

konkrétneho klubu, ktorý je členom OLL STRED. Účasť iných pretekárov na pretekoch OLL STRED  je 

tiež možná, ale iba v prípade ak o tom budú upovedomení aj ostatní účastníci OLL STRED pred 

uzávierkou prihlášok na dané kolo OLL STRED a to pomocou emailu a ani jeden z členov OLL STRED 

voči tomu nebude mať námietky.  

Vyhodnocovaní však budú v rámci jednotlivých kôl OLL STRED aj pri záverečnom vyhodnotení budú iba 

pretekári registrovaní do OLL STRED za jednotlivé kluby pred prvým kolom OLL STRED. 

 

Článok 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.  

 

Článok 10. Záverečné ustanovenia  

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

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 Belá Dulice Jasenská dolina : ................................... ...................................  

zástupca klubu podpis 


