Štatút
pre sezónu 20017/2018 Lyžiarsky oddiel MLADOSŤ Banská Bystrica
1. Hlavné ciele
Poslaním Lyžiarskeho oddielu MLADOSŤ (LOM) Banská Bystrica je zabezpečovať odborné vedenie
lyžiarskeho výcviku formou verejnej lyžiarskej školy pod dohľadom kvalifikovaných trénerov. Pre
talentované deti umožniť ďalší rozvoj lyžiarskych schopností a súťažné lyžovanie v predžiackych a
žiackych kategóriách alpského lyžovania.
2. Organizácia LOM
Výcvik v LOM je organizovaný v ročníkoch a je členený nasledovne: 1. a 2 ročník tvorí základný kurz
alpského lyžovania. 3. a 4. ročník tvoria nadstavbový kurz prípravy na lyžovanie v predžiackych
kategóriách. V prípade záujmu LOM vytvorí aj mimoriadne ročníky.
V každom ročníku organizuje činnosť vedúci ročníka, ktorý je spravidla členom LOM.
3. Trénerské zabezpečenie
LOM zabezpečí do ročníka jedného kvalifikovaného vedúceho trénera a pomocných trénerov podľa
zásady, jeden tréner na 6 detských členov a minimálny počet trénerov je traja z toho minimálne
jeden dospelý. Minimálny počet detí v ročníku je 15.
4. Materiálne zabezpečenie
Tréningy sú organizované podľa tréningových plánov vedúcich trénerov schválených výborom LOM.
Tréningová sezóna je 9 mesiacov od 15.septembra do 15. júna.
Výcvik na snehu sa v zimných mesiacoch v základnom kurze uskutočňuje v lokalitách LOM a to
Malachov, Suchý vrch alebo na verejných svahoch.
Výcvik na snehu pre nadstavbový kurz a mimoriadne ročníky je organizovaný na verejných lyžiarskych
svahoch. Vedenie LOM vyvinie úsilie o dosiahnutie najlepších podmienok v týchto strediskách.
„Suché“ tréningy sa uskutočňujú v telocvičniach v termínoch a lokalitách pridelených jednotlivým
ročníkom. V prípade nepriaznivých snehových podmienok vo vlastných tréningových lokalitách sú
tréningy organizované na verejných lyžiarskych svahoch.
Lyžiarsky výstroj deťom rodičia zabezpečujú individuálne, podľa odporúčaní trénera. Doprava na
tréningy je individuálna.
Používanie vlekov počas tréningov v lokalitách LOM a tréningy v telocvičniach sú zahrnuté v
základných poplatkoch.
Poplatky za vleky počas tréningov na verejných lyžiarskych svahoch sú hradené individuálne mimo
základných poplatkov. LOM zabezpečí hromadné zľavy, pokiaľ ich prevádzkovateľ lyžiarskeho
strediska poskytuje.
5. Poplatky
Poplatky za výcvik sú stanovené v cenníku na aktuálnu sezónu. Cenník schvaľuje Členská schôdza
LOM.

Poplatky sú detskému členovi LOM odpustené pri poskytnutí sponzoringu minimálne 300,‐Eur.
Poplatky za štartovné na pretekoch s výnimkou pretekov, ktoré organizuje LOM hradia rodičia
pretekárov. Deti dobrovoľných členov Vedenia LOM, vedúcich ročníkov a trénerov majú základné poplatky
za výcvik ponížené o hodnotu, ktorá sa dohodne na výročnej členskej schôdzi. Zľavy zo základných
poplatkov v LOM posudzuje a schvaľuje Vedenie LOM po predložení písomnej žiadosti.
Poplatky za výcvik sú pre sezónu 2017/2018 pre všetky ročníky LOM rovnaké.
6. Členské
Výška členského poplatku v LOM pre dospelých členov je uvedená v cenníku pre aktuálnu sezónnu.
7. Výhody členov LOM
Zľava pre dieťa člena LOM podľa aktuálneho cenníka.
Možnosť nákupu športového výstroja prostredníctvom LOM.
Možnosť využívať zľavy poskytované reklamnými a sponzorskými partnermi LOM.
8. Brigádnická činnosť
Brigádnickú činnosť rodičov orientuje výbor LOM na neustále zlepšovanie podmienok pre bezpečné
zvládnutie lyžiarskeho výcviku v jednotlivých lokalitách. Brigádnická činnosť sa podľa vypracovaného plánu
brigád (zodpovedný podpredseda pre technické veci) organizuje pod vedením jednotlivých vedúcich
ročníkov. Člen LOM je povinný odpracovať 16 brigádnických hodín, s výnimkou trénerov.
9. Zabezpečenie služieb na vlekoch počas tréningov
Vedúci každého ročníka, ktorý uskutočňuje tréningy na vlekoch LOM, je povinný vypracovať rozvrh služieb
na vlekoch. Rodičia detí, ktoré sú členmi LOM sú povinní tieto služby odpracovať. V prípade neschopnosti
odpracovať službu v stanovenom termíne je rodič povinný nájsť za seba náhradu. Každá neospravedlnená
absencia môže byť pokutovaná čiastkou 5,‐Eur.
10. Organizácia pretekov „O cenu Mladosti“
Organizátorom pretekov je Lyžiarsky oddiel Mladosť Banská Bystrica. Vedenie LOM určí funkcie
dobrovoľníkom, ktorí zabezpečujú preteky. Dobrovoľníkov odporučia vedúci ročníkov. Každý rodič je povinný
túto funkciu prijať a vykonať.
Zaradenie pretekov „ O cenu Mladosti“ do kalendára pretekov Slovenského pohára predžiakov, materiálne
vybavenie a lokalitu zabezpečí Vedenie LOM.

11. Záverečné ustanovenia
Detskí členovia sa zúčastňujú tréningového procesu a pretekov vo všetkých ročníkoch na
zodpovednosť svojich rodičov. LOM nepreberá žiadnu zodpovednosť za úrazy, zdravotné problémy
a ujmy počas tréningov a pretekov.
Vedenie LOM odporúča rodičom v LOM aby uzatvorili pre svoje deti úrazové poistenie a vykonali
preventívnu lekársku prehliadku k spôsobilosti absolvovať tréningový proces.
Zaplatením školného podľa cenníka LOM zákonný zástupca dieťaťa potvrdzuje súhlas s týmto
štatútom.

