
 
Správa o činnosti sekcie LOB v roku 2017 
 

 
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 2017. Hlavný dôraz bol 
kladený na  zabezpečenie domácich rebríčkových a majstrovských súťaží, čo je momentálne prioritou pre 
udržanie štruktúry dlhodobých súťaží v LOB.  
 
DOMÁCE PRETEKY 

 
V sezóne 2017 sa z naplánovaných 6 pretekov uskutočnilo všetkých 5 pretekov jednotlivcov a jedny 

preteky štafiet.  
  

  4.-  5. 2. 2017 Pezinská Baba (PEZ)  M SR stredná, SRJ dlhá  45 pretekárov 
   
18.-19. 2. 2017         Skalka (EBB)   M SR dlhá, M SR štafety, SRJ 64 pretekárov   
 
25.-26. 2. 2017 Vrbno p. Pradedem (CZE) SRJ dlhá, stredná    0 pretekárov SR 
 
 

Domáca sezóna bola vcelku vydarená, pretože sa podarilo usporiadať všetky preteky, ktoré boli 
naplánované, čo nebýva zvykom v posledných sezónach. Preteky na Pezinskej Babe boli v kalendári 
s plávajúcim termínom, ale v januárových termínoch nebol dostatok snehu, preto sa preteky uskutočnili 
v poslednom možnom termíne na začiatku februára.  Termín pretekov na Skalke bol prispôsobený kalendáru 
lyžiarov bežcov a voľnému termínu na rezerváciu lyžiarskeho štadióna a bežeckých tratí, kde bol rezervovaný 
voľný termín 18.-19.2.2017 . Posledné preteky v kalendári a to SRJ dlhá a stredná sa uskutočnili vo Vrbne p. 
Pradedom, ale na týchto pretekoch sa nezúčastnil nikto zo slovenských pretekárov.  
 
 
REPREZENTÁCIA 
 

Z medzinárodných vrcholných pretekov sa ako jediný slovenský pretekár Jakub Dekrét zúčastnil na 
Majstrovstvách sveta juniorov vo fínskej Imatre 6.-12.2.2017. Dekrét štartoval v šprinte, kde obsadil 36. 
miesto, na dlhej trati s hromadným štartom 30. miesto a na krátkej trati 33. miesto. 

Na Majstrovstvách sveta v Krasnoyarsku 7.-12-3.2017 v Rusku sa naši pretekári nezúčastnili.        
Na rok 2018 je naplánovaná účasť na Akademických majstrovstvách sveta v LOB v estónskom Tartu 

s plánovanou účasťou 1 slovenského pretekára.  
 
CELKOVÉ HODNOTENIE 
 

Sezónu LOB 2017 možno považovať za vydarenú s dostatkom snehu na uskutočnenie plánovaných 
pretekov. Organizátori z AŠK Pezinok napriek jesennej veternej kalamite dokázali sprejazdniť trate a pripraviť 
pekné preteky. Lyžiarsky areál na Skalke sa stal pravidelným miestom na organizáciu minimálne dvoch 
pretekov v sezóne, čo bolo aj tento rok. Naplánovaniu 1 dvojkola pretekov do blízkeho zahraničia ( hlavne 
Česko a Maďarsko) sa v najbližších rokoch nevyhneme, ale o tieto preteky aj keď sú súčasťou SRJ nie je zo 
strany pretekárov záujem. 

 
 

V Kysaku  7.11.2017 
 
Valér Franko 
Predseda sekcie LOB 


