
Správa o činnosti sekcie LOB v roku 2014 
 
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 2014. Hlavný dôraz bol 
kladený na  zabezpečenie domácich rebríčkových a majstrovských súťaží, čo je momentálne prioritou pre 
udržanie štruktúry dlhodobých súťaží v LOB. Pred začatím súťaží boli vydané vykonávacie pokyny.  
 
DOMÁCE PRETEKY 

 
V sezóne 2014 sa uskutočnili iba jedny naplánované preteky zaradené do hodnotenia rebríčkových 

súťaží 
 
22.-23. 2. 2014  Skalka (EBB)   MM SR stredná trať, MM SR štafety 
 
Preteky boli naplánované aj na Pezinskej Babe ale pre zlé snehové podmienky a extrémne teplú zimu sa preteky 
neuskutočnili. 
Na termín 22.-23.2. 2014 boli operatívne zaradené preteky M SR jednotlivcov a štafiet na Skalke, ktoré 
zorganizoval klub Ekonóm Banská Bystrica. Napriek snehovej mizérii aj na Skalke sa podarilo organizátorom 
pripraviť pekné preteky v neobehanej časti mapy.  
 Vzhľadom k tomu, že sa uskutočnili iba jediné preteky, nebola  vyhodnotená rebríčková súťaž. Bola to 
štandardná sezóna na aké sme si za posledné roky už zvykli. V poslednom čase je už bežné že preteky sa robia 
vtedy a tam kde sú na to momentálne vhodné podmienky. Aj v kalendári na rok 2015 bol naplánovaný tzv. 
plávajúci termín pre organizáciu 1 dvojkola v LOB v Pezinku, pretože skúsenosť je taká že na Babe bude sneh 
len nikto nevie, kedy. Termín pretekov na Skalke bol prispôsobený kalendáru lyžiarov bežcov a voľnému 
termínu na rezerváciu lyžiarskeho štadióna a bežeckých tratí. 
 
REPREZENTÁCIA 
 

Z medzinárodných vrcholných pretekov sa slovenské pretekárky (Bialeková, Hlaváčiková) zúčastnili na 
2. kole Svetového pohára v Hamare (NOR) a Orse (SWE) . Preteky v Nórsku boli prípravným kempom pred 
Majstrovstvami sveta v roku 2015.  ME v LOB sa v r. 2014 uskutočňili v Ťumeni v Rusku a na týchto 
majstrovstvách sa nezúčastnil nikto zo slovenských pretekárov.   

Špeciálnu prípravu na LOB neabsolvoval nikto a príprava v domácich podmienkach je limitovaná 
nevhodnými snehovými podmienkami a finančnou náročnosťou kvalitnej mapovej prípravy.      
 
CELKOVÉ HODNOTENIE 
 

Mapová tvorba v LOB stagnuje, premapovávajú sa len priestory osvedčené na usporiadanie kvalitných 
pretekov a pri priemernej zime aj s dobrými snehovými podmienkami. Je len veľmi málo univerzálnych 
priestorov, ktoré by boli vhodné a použiteľné na preteky v lete aj v zime, čím by sa zjednodušila príprava 
mapových podkladov. V posledných piatich rokoch situáciu zachraňovala Skalka, kde boli minimálne jedny 
preteky za sezónu.  
Klubu AŠK Pezinok, ako organizátorovi pretekov na Babe sa podarilo zabezpečiť nový snežný skúter na 
prípravu bežeckých tratí, ktorý je dnes veľmi dôležitým faktorom pri príprave kvalitných pretekov.    
Členská základňa pretekárov pravidelne sa zúčastňujúcich na pretekoch v LOB je v posledných rokoch stabilná 
okolo 45 pretekárov. Pretekárov, ktorí by boli schopní umiestniť sa na vrcholných podujatiach do 20. miesta v 
súčasnosti nemáme . Dorastencom v porovnaní s najlepšími chýba špecializovaný tréning na stabilizovanie 
výkonnosti v porovnaní so špičkou vo svojej kategórii. 
Z hľadiska ďalšieho rozvoja LOB- u na Slovensku to nevyzerá veľmi dobre pre zlé snehové podmienky 
v posledných rokoch. Musíme sa zamerať na zachovanie hodnoty a kvality usporiadaných pretekov.   
 
 
 

Valér Franko 
                                                                                                             Predseda sekcie LOB  


