
Správa o činnosti sekcie LOB v roku 2013 
 
Sekcia LOB pracovala od poslednej volebnej konferencie v zložení :  
Valér Franko – predseda  
Juraj Nemec – člen 
Radovan Marton – člen 
 
  Práca sekcie vychádzala z prijatých hlavných úloh SZOŠ a plánu práce na rok 2013. Hlavný dôraz bol kladený na  
zabezpečenie domácich rebríčkových a majstrovských súťaží, čo je momentálne prioritou pre udržanie štruktúry dlhodobých 
súťaží v LOB. Pred začatím rebríčkových súťaží boli vydané vykonávacie pokyny. Sekcia LOB je najviac vystavená nutnosti 
improvizovať počas súťažného obdobia, preto sa členovia sekcie operatívne stretávali v rámci uskutočnených pretekov pri 
potrebe riešenia vzniknutých problémov a koordinácii činnosti sekcie. 
 
DOMÁCE PRETEKY 

 
V sezóne 2013 sa uskutočnili 3 dvojkolá pretekov z toho 5 pretekov  jednotlivcov a 1 preteky štafiet v rámci MM 

SR. Jedno dvojkolo bolo v Česku  a dve na Slovensku.  Všetky preteky sa uskutočnili bez väčších komplikácií, za dobrých 
snehových podmienok, prekvapivo najhoršia situácia bola vo Vrbne, ale tobolo dané januárovým termínom kedy bol problém 
so snehom v celej Európe. Na Slovensku sa situácia zlepšila v polovici februára a preteky na Červenom kameni a Skalke sa 
uskutočnili  za dobrých snehových podmienok.  
 
Hodnotenie pretekov započítaných do Slovenského rebríčka jednotlivcov a Slovenskej ligy družstiev pre rok 2013:  
 
19.-20.1. 2013   Vrbno p. Pradedom (CZE)  SRJ krátka, SRJ klasická 
 
23.-24. 2. 2013  Červený kameň (PEZ)  MM SR krátka, MM SR štafety   
 
02.-03. 3. 2013         Skalka (EBB)   MM SR šprint, MM SR klasická 

 
Po skončení rebríčkových súťaží bol spracovaný a vydaný Slovenský rebríček jednotlivcov a vyhodnotená Slovenská liga 
družstiev. 
Vyhodnotenie domácich podujatí bolo spracované a uverejnené v INFOB-e  
 
REPREZENTÁCIA 
 

Z medzinárodných vrcholných pretekov sa slovenskí pretekári zúčastnili na MED, JMS a ME v LOB v Madone v 
Lotyšsku (Bialeková, Hlaváčiková, Slámová, Hošeková, Franko D. a Franko S.) . MS v LOB sa v r. 2013 uskutočňili 
v Ridder city v Kazachstane a na týchto majstrovstvách sa nezúčastnil nikto zo slovenských pretekárov.   

Výsledky slovenských pretekárov na ME a JMS v LOB boli primerané ich tréningovému úsiliu a podmienkam na 
prípravu. Prísľubom do budúcna sú dorastenci Vanda Hošeková a Stanko Franko, ktorí absolvovali premiéru na vrcholnom 
LOB podujatí a nesklamali. Ak budú na sebe pracovať a nepoľavia v príprave, môžu dosiahnuť aj v LOB slušné výsledky. 
Martina Bialeková dosiahla na longu najlepší výsledok slovenskej výpravy 29. miesto. Dávid Franko končí v kategórii 
juniorov a presadiť sa u dospelých bude veľmi ťažké. Ženy cestovali na majstrovstvá obhájiť 10. miesto v štafetách, čo sa im 
8. miestom viac ako podarilo. Špeciálnu prípravu na LOB neabsolvoval nikto a príprava v domácich podmienkach je 
limitovaná snehovými podmienkami a finančnou náročnosťou kvalitnej mapovej prípravy.      
Výkonnostný cieľ umiestnenia do 25.miesta v jednotlivcoch nesplnil nikto. Cieľ skončiť v štafetách do 8. miesta splnili ženy. 
  
Výsledky je možné hodnotiť vzhľadom k podmienkam ako primerané . Správa z účasti na ME a podrobné hodnotenie účasti 
našich pretekárov na ME, JMS a MED v LOB bolo uverejnené v INFOB-e. 
 
CELKOVÉ HODNOTENIE 
 
 Celková situácia v súťažiach v LOB je mierne komplikovaná. Veľmi nízke počty pretekárov zúčastňujúcich sa 
pretekov ovplyvňujú ekonomiku organizátorov a pretrváva stav, pri ktorom sa darí udržiavať schému dlhodobých súťaží len 
s maximálnym úsilím. Ďalšou prekážkou pri usporadúvaní pretekov v LOB je presúvanie termínov alebo preloženie  
pretekov na iné miesto. Pri plánovaní pretekov sa nevyhneme improvizácii v termínoch a mieste organizácie hlavne z dôvodu 
nevhodných snehových podmienok.   

Nová mapová tvorba v podstate neexistuje a zameriavame sa na premapovanie osvedčených terénov v ktorých je 
predpoklad na dostatok snehu a vhodné zázemie pre prípravu tratí mechanizmami a pre pretekárov. Z tohto dôvodu trvá náš 
záujem zaradzovať do rebríčkových súťaží preteky v zahraničí. Mierne zlepšenie nastalo v Bystrici, kde na prípravu tratí 
môžu použiť súkromný snežný skúter jedného z členov oddielu. Kysak a Pezinok udržiavajú zatiaľ funkčné skoro 30 ročné 
skútre Buran. 

Členská základňa pretekárov pravidelne sa zúčastňujúcich na pretekoch v LOB je v posledných rokoch 
stabilizovaná a pravidelne sa našich pretekov zúčastňujú aj zahraniční pretekári z okolitých krajín, najčastejšie z Maďarska. 



V dorasteneckých kategóriách je situácia kritická pre nedostatok pretekárov. Nový súťažný poriadok s navrhovanou 
platnosťou od 1.12. 2013 reaguje na pribúdajúcich veteránov úpravami kategórií .  
 Našou prioritou ako sekcie LOB  je udržať systém dlhodobých domácich rebríčkových súťaží a zabezpečiť účasť 
najlepších na MED, JMS a ME, v prípade primeranej výkonnosti aj MS dospelých.    
Z hľadiska ďalšieho rozvoja LOB- u na Slovensku to nevyzerá veľmi dobre hoci je viacero pozitívnych impulzov na jeho 
rozvoj a určitú stabilizáciu. Musíme sa zamerať na zachovanie hodnoty a kvality usporiadaných pretekov a nie za každú cenu 
tak doma ako aj v zahraničí.   
 
 
 
 
 
 

Valér Franko 
                                                                                                                       Predseda sekcie LOB  


