
 
Správa o činnosti sekcie LOB v roku 2018 
 

 
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 2018. 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 2018 sa z naplánovaných 4 pretekov uskutočnili len Majstrovstvá SR v LOB na klasickej trati 

a v štafetách.  
  

  Plávajúci termín Kysak - horáreň (KYS) M SR stredná, SRJ dlhá                zrušené pre nedostatok                       
                                                                                                                                         snehu v oboch termínoch 
   
17.-18. 2. 2018         Skalka (EBB)   M SR dlhá, M SR štafety, SRJ     64 pretekárov   
 
 

Domáca sezóna bola ochudobnená o jeden pretekový víkend, keď v Kysaku sme márne čakali na 
vyhovujúce snehové podmienky za ktorých by sa preteky dali zorganizovať.  Termín pretekov na Skalke bol 
prispôsobený kalendáru lyžiarov bežcov a voľnému termínu na rezerváciu lyžiarskeho štadióna a bežeckých 
tratí, kde bol rezervovaný voľný termín 17.-18.2.2018 .   
 
 
REPREZENTÁCIA 
 
Z medzinárodných vrcholných pretekov sa ako jediný slovenský pretekár Stanislav Franko zúčastnil na  
Akademických majstrovstvách sveta v LOB v estónskom Tartu. . Slovenský pretekár absolvoval všetky 
individuálne disciplíny s umiestnením na 30. a 31. mieste. Nemali sme zastúpenie iba v mixových šprintových 
štafetách, kde organizátori povolili štart len národným štafetám. Pretekov sa zúčastnilo 70 pretekárov z 11 
krajín, z ktorých v plnom počte (6+6) nastúpili len Rusi. Preteky mali vysokú športovú úroveň a štartovali 
viacerí pretekári zúčastňujúci sa súťaží svetového pohára v LOB. 

  
CELKOVÉ HODNOTENIE 
 

Sezóna LOB 2018 sa vyvinula tak, ako v posledných rokoch niekoľkokrát, že lyžiarsky areál na Skalke 
sa stal pravidelným miestom na organizáciu minimálne dvoch pretekov v sezóne, čo bolo aj tento rok. 
Rebríčkek nebol spracovaný, pretože sa uskutočnili iba jedny preteky jednotlivcov a jedny štafiet. Účasť 64 
pretekárov na MSR je pozitívom, hoci našich pretekárov doplnilo 6 jednotlivcov z Čiech a Maďarska. Na 
sezónu 2019 je rezervovaný štadión na Skalke na jedno dvojkolo pretekov v termíne 16. -17.2.2019. Ďalšie 
preteky do rebríčkových súťaží budú naplánované podľa kalendárov súťaží v blízkom zahraničí ( hlavne Česko 
a Maďarsko). 

 
 

V Kysaku  11.11.2018 
 
   Valér Franko 
Predseda sekcie LOB 


