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Všetko, čo potrebujete vedieť  
o tohtoročnom štvorkolkárskom zraze  
OffrOad LOdenica 2013 v skratke

Oficiálny program tohtoročnej Lodenice sme oproti minulému ročníku na-
tiahli z jedného dňa na tri. Naša základňa bude opäť v autokempe Lodeni-

ca Pieštany. Všetci, ktorým to časové podmienky umožnia, sa budú môcť začať 
schádzať už v stredu.
•	 Stredu	19.	6. po 18.00 hodine bude čas zaevidovať sa u organizátorov, uby-

tovať sa, vyložiť a pripraviť si 4kolku na prvý štvrtkový závod a zvítať sa so 
všetkými starými aj novými známymi. 

•	 Štvrtok	20.	6. je program naplánovaný od 10:00 hodiny. Do tej doby majú 
všetci pretekári čas na raňajky a prípravu. Viac o priebehu všetkých závodov 
sa dozviete na str. 9–10.

•	 Piatok	21.	6. je program naplánovaný od 10:00 hodiny. Ráno vyrazí celá ko-
lóna spoločne do posádkového cvičiska Váh, kde sa uskutoční trialový závod.

•	 Sobota	22.	6. je program naplánovaný od 10:00 hodiny. Presunieme sa do 
Vinohradov nad Váhom, kde prebehnú závody na miestnej MX dráhe. Po ná-
vrate do campu bude program pokračovať slávnostným vyhlásením výsled-
kov všetkých pretekov, losovaním tomboly, poďakovaním našim sponzorom 
a voľnou zábavou.

•	 Nedeľa	23.	6. je určená na pokojné odubytovanie, odovzdanie kempu a bez-
pečnú cestu domov.

Milí priaznivci štvorkoliek!

Vo svojich rukách držíte informačný 
buletin 2. ročníka štvorkolkárskeho 

zrazu Offroad Lodenica, ktorý sa ten-
to rok uskutoční 20. 6. – 22. 6. 2013 na 
Dolnom Považí pri vodnej nádrži Sĺňava, 
Pieštany. Na nasledujúcich stránkach sa 
dozviete viac o  programe aktuálneho 
ročníka Offroad Lodenice, zaujímavos-
tiach z  jeho prípravy, spoznáte bližšie 
nádherný kraj Dolného Považia, kde sa 
naša akcia bude konať a zoznámite sa 
s históriou vzniku tohto podujatia. Pred-
stavíme vám organizačný výbor – členov ATV Klubu Wolf Riders, ktorý za celou 
touto akciou stoja a ktorí húževnato už niekoľko mesiacov všetko pripravujú tak, 
aby pre vás pripravili čo najkrajší a najpohodovejší zážitok z jazdy u nás. Nájdete 
tu množstvo obrázkov z minulého ročníka, z príprav oboch akcií, a samozrejme 
v neposlednom rade vám predstavíme aj našich vážených sponzorov.

Verím, že pre vás bude táto krátka publikácia prínosná a poskytne vám veľa 
nových a zajímavých informácií.

Želám vám príjemné čítanie. 

kpt. Ing. Dávid „Redwing“ Filip
predseda organizačného výboru 

Offroad Lodenica

STVORKOLKOVÉ CENTRUMˇ
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Po opustení Hlohovca, smerom proti prúdu Váhu, minie-
me na svojej ceste dedinky Koplotovce, Jalšové, Sokolov-
ce, až sa opäť cez Drahovskú hať vrátime na našu základňu 
pri Sĺňave v  Piešťanoch. Povrch našich ciest bude prevaž-
ne trávnatý, hlinený, vo výnimočných prípadoch štrkovitý 
(v blízkosti obývaných oblastí sa nevyhneme asfaltu a be-
tónovým panelom). 

Vďaka blízkosti podzemných vôd Váhu nebývajú tunaj-
šie poľné a lesné cesty nikdy extrémne vyschnuté ani pri dlhších obdobiach 
bez dažďa. Samozrejme, na druhej strane, kolóna 100 štvorkoliek už nejaký ten 
prach zdvihne, preto odporúčame všetkým, ktorí sa chystajú zúčastniť masky 
na zabránenie vdychovania tohto prachu. Neostáva nám ale nič iné, iba nechať 
sa prekvapiť aké počasie nám príroda pred a počas našej akcie pripraví, lebo od 
toho bude kvalita ciest, ktoré budeme využívať viac-menej závislá. 

adresa strránky: 

www.racsro.sk

dolné Považie, Sĺňava a ďalšie zaujímavé  
miesta nášho zrazu

Časť dolného Považia, kde sa uskutoční 
náš tohtoročný zraz štvorkoliek, sa tiah-

ne od Piešťan až po Sereď. 
V  bezprostrednej blízkosti autokempu 

Lodenica sa nachádza Vodná nádrž Sĺňava. 
Drahovská hať rozdeľuje tok Váhu na staré 
rameno a nové rameno (Madunický kanál), 
propri ktorých povedú aj naše trasy navi-
gačného závodu i spoločnej kolóny pri pre-
sunoch v jednotlivé dni. 

Starý a nový Váh v mieste svojho opätov-
ného spojenia tvoria tzv. Ypsilonku. Tá sa na-
chádza v blízkosti mesta Leopoldov a  jeho 
bagroviska. Ďalej po prúde Váhu sa nachá-
dza niekoľko menších dedín a  obcí, ktoré 
sú ale od samotného toku váhu vo väčšine 
prípadov pomerne vzdialené. Všetky naše 
cesty Považím smerom na juh končia v Po-
sádkovom cvičisku Váh, ženíjneho práporu 
v Seredi. V sobotu sa presunieme na moto-
krosovú dráhu pri obci Vinohrady nad Vá-
hom, ktorá je situovaná do bezprostrednej 
blízkosti koryta rieky Váh. Ďalej sa v smere nášho návratu do Piešťan proti prúdu 
rieky Váh dostaneme priamo do mesta Hlohovec. 
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Na začiatku bola myšlienka naozaj malej akcie pre ka-
marátov a známych, ktorých sme chceli pozvať sem k nám. 
Svojim nápadom som ale rýchlo nadchol daľších ľudí zo 
svojho okolia, a veci nabrali rýchly spád. Vynárali sa nové 
a  nové nápady, myšlienky, zlepšováky, akcia sa rozrasta-
la do šírky, do výšky, rástla exponenciálne, až narástla do 
rozmerov, ktoré sme si úplne uvedomili až keď sa všetci na 

dohodnutý víkend dovalili na dohodnuté miesto a samotný zraz sa stal po me-
siacoch príprav skutočnosťou. Tým samotným trom dňom predchádzalo veľa 
práce. Nielen mojej, ale aj mojich kolegov, vtedy ešte z neexistujúceho klubu 
Wolf Riders, ktorý vlastne vznikol ako vedľajší produkt tohto kultúrno-športo-
vého podujatia. Je nad slnko jasnejšie, že sám, bez rád a pomoci daľeko skúse-
nejších jazdcov a štvorkolkárov, by som to nikdy nedokázal. To isté platí o našich 
sponzoroch a partneroch, ktorí celú akciu napriek ťažkým časom podporili ne-
vyhnutnou materiálnou i finančnou pomocou. 

Krátka história Offroad Lodenice,  
jej vznik a 1. ročník

Prvotná myšlienka vôbec zorganizovať akúkoľvek 
akciu pre štvorkolkárov, tu na Dolnom Považí, mala 

dva korene. Prvým bola moja účasť na zraze „5 Dňová“ 
v  Kalnej nad Hronom, čo bol môj prvý zraz, ktorého 
som sa zúčastnil ako majiteť štvorkolky. Spoznal som 
tu množstvo úžasných ľudí, ktorí sa na tejto akcii vý-
borne zabávali a náramne si ju celú užili bez ohľadu na 
to, aké bolo práve počasie. Tu som si prvýkrát „priču-
chol“ k štvorkolkám ako ku kolektívnemu športu. Tým 
druhým koreňom bol úžas a nekonečná pohoda, ktorá sa ma zmocňovala vždy 
keď som sa radostne s palcom na plyne preháňal po lesných a polných cestič-
kách vo svojom okolí práve tu v okolí Hlohovca, Leopoldova a Piešťan. Uvedomil 
som si, že máme rovnako krásne prostredie na jazdenie ako naši kamaráti v po-
vodí Hronu, a že keď oni vedia a chcú organizovať akcie pre nás všetkých, ktorí 
na ne tak radi chodíme, je na čase im tento „dlh“ splatiť. 
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bohaté jazdecké skúsenosti, a znalosť dolného považia, ktoré pozná ako vlastnú 
dlaň. Zodpovednosť bude mať hlavne za prípravu trialových a MX závodov.

Juro:	Rovnako ako  Gogo a Adam, náš sponzor, organizátor 
a člen klubu v  jednej osobe. Hoci je relatívne mladý, kombi-
nuje v sebe odvahu, rozum a tiež nemalé jazdecké skúsenosti. 
Nikdy sa nevzdáva, za rajdami nepozná nezdolateľnú prekáž-
ku, a za nimi aj mimo nich je to vždy veľmi spoľahlivý a zodpo-
vedný člen skupiny. Na svojej Kawasaki hrdo nosí označenie 

Stráž Prírody. Svoje využitie v priebehu akcie nájde ako motospojka a traťový 
komisár pri trialových závodoch a na MX trati.	

Minelab:	Naša tichá voda, Polarisák telom aj dušou a vyzná-
vač offroadu. Jazdí Sportsman 800 a XP 850. Má svojskú teó- 
riu, že štvorkolka nepatrí na cesty, ale po sedadlo do vody 
a bahna. Rovnako ako Grizzly, aj on má najazdené tisíce kilo-
metrov a veľmi dobre zmapované povodie Váhu, kde sa naša 
akcia bude konať a preto jeho hlavnou úlohou bude pomáhať 

pri prípravách orientačného preteku a triálu. Je tiež iniciatívny a úspešný vo vy-
bavovaní sponzorov.

Adam: Napriek svojmu veku nazbieral už veľa skúseností 
a sedlá naozaj silnú mašinu (CAN AM Renegade 800). Ako naj-
mladší z nás najviac prekypuje energiou, ktorej má v každom 
momente na rozdávanie. O  nejakej mladíckej nerozvážnos-
ti pri ňom však nemôže byť ani reči. Veľmi dobre vie kedy je 
čas na zábavu a kedy na prácu a seriózny prístup. Počas akcie 

bude tento vtipkár a večne usmiaty chlapec cennou pomocou ako motospojka 
„ad hoc“ a traťový komisár pri triale a MX závodoch.

MB eURO-MONT s.r.o.

Organizátori Offroad Lodenice 2013  
– členovia klubu Wolf riders

Redwing:	Krstný otec Lodenice. Svoju štvorkolkársku kariéru 
začal na malej čínskej ATV o objeme 125cc, ktorú neskôr vy-
menil za CAN AM Outlander 800 MAX XT. Vtedy prvýkrát viac 
prenikol do „rodiny“ štvorkolkárov a  očarený kúzlom týchto 
zrazov sa pustil do prípravy vlastnej „malej“ akcie. Hneď prvý 
ročník Offroad Lodenice (2012) zožal veľký úspech a  stal sa 

najväčšou akciou svojho druhu na Slovensku. Povzbudený úspechom sa pustil 
do prípravy ešte väčšej a dúfajme aj úspešnejšej akcie.

Gogo:	 Spoluzakladateľ Wolf Riders klubu, ktorý pomáha 
Redwingovi v organizácii Offroad Lodenice od jej vzniku. Ten-
to rok je sponzorom Offroad Lodenice a hlavným organizáto-
rom štvrtkového orientačného preteku. Podieľa sa aj na orga-
nizovaní celého programu zrazu a komunikuje so sponzormi. 
Grafické návrhy nášho plagátu, sú tiež výsledkom jeho tvori-

vého úsilia. Jazdil na TGB Blade 550 a nedávno presedlal na silnejšie SMC Jumbo 
720r. Obľubuje trial, slalom, drift, ale ani vode a blatu sa nevyhne. 

Grizlly	660:	Ako už prezývka napovedá, zostáva verný jedinej 
značke. Tu hneď treba dodať, že jeho kariéra sa ťahá od čias, keď 
ešte niektorí z členov klubu ani neťahali drevenného káčera po 
dvore. Je to náš najskúsenejší jazdec, ktorý má na štvorkolkách 
odjazdené viac ako všetci ostatní. Chceme preto využit jeho 
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Trialový	závod	(21.	6.)
Trialový závod sa uskutoční na vytýčenej trati v  posádkovom cvičisku Váh pri 
Seredi, do ktorého sa celá kolóna spoločne začne presúvať o 10:00 z autokempu 
na Lodenici v Piešťanoch. Kategórie pre trialový závod sú nasledovné: juniory, 
ženy, UTV, 2x4 do 450cc, 2x4 nad 450cc, 4x4 do 550cc, 4x4 nad 550cc. Podmienk-
ou otvorenia kategórie je aspoň 5 prihlásených pretekárov do danej kategorie. 
V prípade menšieho počtu prihlásených do danej kategórie sa kategória zlúči 
s najbližšou príbuznou kategóriou. Pretekári budú štartovať na trati podľa sta-
noveného poradia kategórií. Úlohou súťažiaceho v závode bude prekonať sta-
novenú trať v časovom limite s čo najmenším počtom trestných bodov. Presné 
a podrobné pravidlá závodu budú mať všetci štartujúci k dispozícií včas. Súbež-
ne s trialovým závodom prebehnú v posádkovom cvičisku doplnkové preteky, 
o ktorých všetky potrebné informácie dostanú všetci účastníci akcie včas. Účasť 
na nich je dobrovoľná. Návrat sa predpokladá v čase 18:00.

MX	Závod	(22.	6.)
MX závod sa uskutoční na trati vo Vinohradoch nad Váhom, do ktorého sa celá 
kolóna spoločne začne presúvať o 10:00 z autokempu Lodenica v Piešťanoch. 
(Výnimku tvoria 4kolky bez SPZ, ktoré sa na miesto závodu budú musieť pre-
praviť samostatne.) Kategórie pre MX závod sú nasledovné: juniori, ženy do 
550cc, ženy nad 550cc, muži quad do 550cc, muži quad nad 550cc, muži ATV do 
550cc, muži ATV nad 550cc, UTV, VETERÁNI nad 50 rokov. Podmienkou otvore-
nia kategórie je aspoň 5 prihlásených pretekárov do danej kategórie. V prípade 
menšieho počtu prihlásených do danej kategórie sa kategória zlúči s najbližšou 
príbuznou kategóriou. Pretekári budú štartovať na trati podľa stanoveného 
poradia kategórií. Úlohou súťažiaceho v závode bude prekonať stanovenú trať 
v čo najkratšom čase. Po skončení programu na MX dráhe vo Vinohradoch nad 
Váhom sa kolóna zasa spoločne (s výnimkou 4koliek bez ŠPZ) a organizovane 
presunie späť do autokempu Lodenica. Návrat sa predpokladá v čase 18:00. 

aktuálny ročník, príprava, popis,  
jednotlivé súťaže

S  prípravou tohtoročnej Lodenice sme začali o  niekoľko mesiacov skôr ako 
pri predchádzajúcom ročníku. Chceli sme sa totiž čo najskôr pustiť do boja 

s byrokraciou, o ktorej sme ale tentokrát (na rozdiel od prípravy prvého ročníka) 
ako tak vedeli. Žiadosti o povolenie akcie sa rozleteli na všetky strany, od Slo-
venského Vodohospodárskeho podniku a.s., cez Ministerstvo Obrany SR, až po 
Obvodný úrad životného prostredia, ktorý nám dal zabrať asi najviac. Súčasne 
sa rozbehla komunikácia so sponzormi, ktorí sú takisto veľmi dôležití, zajednal 
sa termín a miesto v autokempe... To by ale na krátke priblíženie a naozaj iba 
malý obraz toho, čo všetko sa za takouto akciou skrýva, stačilo. Poďme si teraz 
popísať niečo viac o našich súťažiach.

Navigačný	závod	Hliadok	(štvrtok	20.	6.)
Štart prvej hliadky je naplánovaný o 10:00 pred autokempom Lodenica (Pieš-
ťany). Cieľ závodu je pri  posádkovom cvičisku Váh (Sereď). Jednotlivé hliadky 
budú štartovať za sebou v stanovenom poradí v časových odstupoch tak, aby 
posledná hliadka vyrazila na trať najneskôr o 12:00 (časový interval sa stanoví 
podľa počtu prihlásených hliadok po ukončení registrácie). Každej hliadke bude 
vopred oznámený čas štartu, ktorý bude hliadka povinná dodržať (časomiera na 
štarte sa hliadke spustí bez ohľadu na to, či bude pripravená vyraziť alebo nie). 
Presné a podrobné pravidlá závodu budú mať všetci štartujúci k dispozícií včas. 
U navigačného závodu nie sú stanovené kategórie, nakoľko úspech v ňom nie 
je založený na výkone/sile 4kolky, ani jej rýchlosti, ale na orientačných schop-
nostiach a dôvtipe celej skupiny. V cieli sa zaznamená čas príchodu, a hliadka 
odovzdá vyplnené úlohy, ktoré ju čakali na rôznych miestach.
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Viac info nájdete na:
Web: www.offroad-lodenica.sk   •   www.quad-forum.sk

E-mail: offroadlodenica@azet.sk   •   Tel.	č.: +421 902 684 725

Všetkým	sponzorom	ďakujeme	a	účastníkom	želáme	
príjemnú	zábavu	a bezpečnú	jazdu!

Akciu	tiež	podporili:

http://www.offroadlodenica.sk
mailto:offroadlodenica@azet.sk

