
ADRENALÍN  NA  SNEHU  v  O L E Š N EJ   

TEŠIL  VEĽA  DIVÁKOV  !! 

Kysucká prírodná scenéria OLEŠNÁ časť Potô čky  výrazne ožila, keď miestny 
lyžiarsky areál bol dejiskom  výborného premiérového podujatia  v SNOWCROSSE 
– pretekov snežných skútrov. 

Pretekári za riadítkami terénnych špeciálov –snežných skútrov, v zimnom dobro-
družstve predviedli svoje jazdecké umenie plné vysokého adrenalínu. 

Motoristické podujatie, ako i rozliehajúci sa sýty zvuk motorov v zasneženom teréne 
počas tretieho februárovéhovíkendu – 19.februára 2017 ovládol svahy  za obcou 
OLEŠNÁ. Uskutočnili sa tu medzinárodné preteky a atraktívnom SNOWCROSSE, 
ktorí organizovali aktívny nadšenci SNOW Clubu OLEŠNÁ  v spolupráci s obecným 
úradom – František BADŽGO Ň – predseda klubu a Štefan CUDRÁK  - starosta 
obce, za výraznej  podpory  a pomoci 12-tich motorizmu náklonných sponzorov  
z okolia obce. 

 

Adrenalínová show nenechala nikoho z prítomných na pochybách a jazdci na 
kvalitných snežných skútrov boli pre vyznávačov a fanúšikov v zimnom období 
netradičným športovým zážitkom. 
ČO JE TO VLASTNE SNOWCROSS ?  – je to motoristická disciplína, výlučne len 
za snežných podmienok. Odvodený je od motocrossu. Jazdí sa na špeciálnych 
strojoch prevažne typu SKI DOO od 400 - 800 ccm³. Snežný skúter je vlastne 
jednostopové zimné pásové vozidlo, ktoré je opatrené miesto predného kolesa 
lyžou a zadného kolesa  pásom špeciálnej gumy (ako pneumatika) šírky 40 cm. 
Snehový miestami vyjazdený ľadový  povrch, ktorý je buď prírodný alebo umelý. 

Tohtoročná zima si na HORNÝCH KYSUCIACH – v malebnej  OLEŠNEJ, obce 
ležiacej v severnej časti Slovenska, regiónu Kysúc, v okrese Čadca s rozlohou 
19,77 km² s 1940 obyvateľmi si miestny občania mimoriadne pochvaľujú. 

Veď I. ročník SNOWCROSSU  vo svojej ukážkovej premiére mal priam výborný 
priebeh kvalitnú, ale spločensko – športovú atmosféru sprevádzanú dramatickými 
okamihmi. Pretekári  súťažili v kategóriách :- HOBBY, PROFI a VETERÁN , ktorých 
sa do podujatia prezentovala  rovná dvadsiatka !! -  jazdili systémom 3- jázd , 
z ktorých body za umiestnenia  sa spočítali a vzišiel víťaz jednotlivých kategórií.- viď 
výsledkovú listinu.  

V prestávkach medzi rozjazdami nechýbali  krásne piesne z jej bohatého repertoáru 
a vystúpenie  12- ročnej  Izabely KAMPFOVEJ  z Olešnej, ktorá  bola  účastníčkou 
talentovej súťaže  v televízií – „Československo má talent“ – 28.11.2010 . 

Nechýbali parkovacie miesta pre  prítomných divákov zo širokého okolia ba i zo za-
hraničia, reprodukovaná hudba, skúsený komentátor podujatia, ktorý  dostával  
divákov (cca 1000) do trvalej pozorností a maximálnej informovanosti. Uvedené 
zimné preteky boli v aktuálnej sezóne – v roku 2017 zatiaľ druhým podujatím tohto 
druhu (po KLOKO ČOVE – 28.1.2017 – obec ležiaca v okrese Čadca, ležiaca 
v Turzovskej vrchovine. 



Priam fantastické súboje na trati cca 3 000 m dlhej predvádzali domáci pretekári – 
24- ročnýFrantišek BADŽGO Ň, 38- ročnýRené ŠPERKA , 25-ročnýJozef ŠEVČÍK, či zo 
susednej obce Klokočov  skúsený veterán Pavol POLKA. K týmto  sa ešte v nekom-
promisných kontaktných súbojoch pridali – 25 - ročnýMário BALCIERAK  zo Zubro-
hlavy, 43- ročný – Gudbay Tadeus GALICA  (Poľsko) , 36- ročnýMartin DOULÍK  (Pec 
pod Sněžkou – CZ), 26- ročnýMatúš DODOK  (Bytča), no zaiste veľký potlesk za 
famózny výkon obdŕžal najmladší pretekár v kategórii HOBBY  iba 14- ročnýMartin 
DOULÍK  „ml.“  – Pec pod Sněžkou, ktorý si poradil na trati s ovládaním stroja  - 
skútra SKI DOO 180 kg v značnej rýchlosti.  

Vyvrcholením vydareného podujatia I. ročníka SNOWCROSSU  v Olešnej bolo  pre 
spestrenie vďačným  ale i uzimeným divákom ešte súťaž v ŠPRINTE  do horizontu 
na dĺžku trate cca 150 m., táto súťaž sa jazdila vo dvojici vyraďovacím spôsobom 
najúspešnejším a ví ťazom v ŠPRINTE  sa stal Matúš DODOK z Bytče, pred 
Máriom BALCIERAKOM  zo Zubrohlavy a Gudbayom Tadeusom GALICOM  
z Poľska. 

ĎALŠIE  PODUJATIE SNOWCROSU  sa ORGANIZUJE 4.3.2017 v obci MÚTNE 
na severnej Orave.  

František BADŽGO Ň – hlavný organizátor a predseda SNOW CLUBU v Olešnej : 

KDE VÁS PRVOTNE PODCHYTILA MYŠLIENKA ORGANIZOVA Ť TAKÝTO TYP 
PRETEKOV ?  

„Členovia klubu sa zú častnili na pretekoch SNOWCROSSU v ne ďalekom Klo-
kočove v závere januára 2017, takže táto skvelá myšlie nka a chu ť či motiváciu 
organizova ť takéto preteky sme dostali práve z tohto podujatia  a z minulých 
ročníkov aj zo Zubrohlavy, kde  sa takéto preteky často organizujú 
samozrejme za snežných podmienok.  

Vytý čená snowcrossová tra ť v OLEŠNEJ má zaujímavý profil, ktorí ocenili 
viacerí odborníci z radov skúsených pretekárov. Čo sa týka snežných skútrov 
radi sa nanej vyšantia pretekári aj iných vekových kategórií a výkonnosti. My 
im to radi  umožníme a tomu činu sme len radi. Chceme aj do budúcnosti  
pokra čovať  v o organizovaní takých-to pretekov, aby sa v bud úcnosti stali  
tradíciou  a takto aj zvidite ľniť našu obec  a  náš aktívny klub.“ 
 

 



Dráma na trati –  aj takéto kontaktné súboje  predv ádzali  pretekári  
 

VÝSLEDKOVÝ  SERVIS  PRETEKOV  v OLEŠNEJ :  
 

Kategória HOBBY – VETERÁN : 

 
 

1.Jozef MACEJ Prešov   Lynx600 ccm(25+22+25)– 72 b. 
2.Jozef  ŠEVČÍKSvrčinovec  Articat 700 ccm( 20 + 25 + 22 )  – 67 b. 

3. Pavel  HOFFMAN   Javorník      SKI DOO 800 ccm(22+ 20 + 20)– 62 b. 
 

Kategória  PROFI : 

 
 

1.JánGudbay GALICA   Poľsko      SKI DOO 600 ccm(18 +22+ 22)– 62 b. 
2.Mário  BALCIERAK ZubrohlavaSKI DOO 600 ccm( 25 + 25 + 12 )  – 62 b. 

3. Matúš  DODOK          Bytča           SKI DOO 600 ccm(22 + 13 + 25)– 60 b. 
 

                                        Zaznamenal a  spracoval :  Kamil  SOMOROVSKÝ 
 

FOTOGALÉRIA  z pretekov   SNOWCROSSU v OLEŠNEJ :  

 

 
KOLEKTÍV  ORGANIZÁTOROV  a pretekárov  premiérového  SNOWCROSSU  

v OLEŠNEJ – 19.2.2017  
 
 



 

 
Starosta obce OLEŠNÁ - Štefan CUDRÁK  dekoruje pret ekárov  v ŠPRINTE 

 

 
Izabela  KAMPFOVÁ  sa prestavila  v prestávkach rep ertoárom piesní  aj na pretekoch 

v OLEŠNEJ 



 

 
Atmosféra  pred   ŠTARTOM  kategórie „PROFI“   

 

 
František BADŽGO Ň ( Organizátor  aj  pretekár)  v plnom sústredení n a trati...  


