
 
 
Správa o činnosti sekcie LOB v roku 2015 
 
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 2015. 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 bol zostavený kalendár a  boli vydané vykonávacie pokyny.  
 
DOMÁCE PRETEKY 

 
V sezóne 2015 sa uskutočnilo 5 pretekov jednotlivcov a jedny preteky štafiet zaradené do hodnotenia 

rebríčkových súťaží. Všetky naplánované preteky sa podarilo zorganizovať, aj keď okrem Skalky v náhradných 
termínoch.  

 
7.-8. 2. 2015  Bánkút (HUN)  SRJ stredná, SRJ dlhá 
 
21.-22. 2. 2015    Pezinok – Baba (PEZ) M SR šprint, M SR stredná, SRJ  
 
07.-08. 3. 2015         Skalka (EBB)  M SR dlhá, M SR štafety, SRJ   
 
Domácu sezónu 2015 považujem za veľmi vydarenú, pretože všetky preteky zaradené do rebríčka boli za dobrých 
snehových podmienok a stavitelia pripravili vhodnou stavbou tratí kvalitné preteky. V posledných rokoch 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 a pretekov v Maďarsku na Bánkúte čo 
sa osvedčilo a budeme v tom pokračovať aj pre sezónu 2016. 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 a pretekári (Bialeková, Dekrét) zúčastnili na 
Majstrovstvách sveta resp. MED v Hamare (NOR). Táto dvojica štartovala spolu v mixových štafetách dospelých, kde 
dosiahla 16. miesto. V individuálnych disciplínach dosiahla Martina Bialeková 27.,32. a 36 miesto. Jakub Dekrét 
v doraste 29., 31. a 34. miesto. Dekrét sa postupne zlepšoval, čo potvrdzuje chýbajúcu špeciálnu mapovú prípravu pri 
jeho dobrých bežeckých schopnostiach.   

ME v LOB sa v r. 2015 uskutočnili v Lenzerheide vo Švajčiarsku, spolu s veteránskymi MS v LOB a na 
týchto majstrovstvách sa nezúčastnil nikto zo slovenských pretekárov.   

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

Dostávame sa do situácie, kedy plánovanie v príprave pretekov v LOB na pevný termín nie je možné, kvôli 
premenlivým a miernym zimám. Teplé zimy nás tlačia stále vyššie, kde  jedinou istotou je v posledných rokoch 
lyžiarsky areál na Skalke, kde boli minimálne jedny preteky za sezónu. Skalka sa opakuje každoročne, ale lepšie 
riešenie sme doteraz nenašli.    
 

 
 
 
 
 
 
Valér Franko 

                                                                                                   predseda sekcie LOB  


