MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2022
V ŠPORTE ROPE SKIPPING/JUMP ROPE

SLOVAKIA
24. – 31. 7. 2022

Vážení športovci, tréneri a priaznivci športu rope skipping!
Slovenská rope skippingová asociácia a ROPE SKIPPING ACADEMY Slovakia
Vás pozývajú na Majstrovstvá Európy 2022 v športe rope skipping, ktoré sa
budú konať v rezorte x-bionic® sphere.
Jednotlivé súťaže a kvalifikačné kolá do finále sa budú konať od pondelka do
piatku, t.j. od 25. do 29. júla 2022. Finále sa bude konať v sobotu 30. júla 2022.
Sme radi, že Slovensko je hosťujúcou krajinou Majstrovstiev Európy 2022
v športe rope skipping a veríme, že spoločne vytvoríme skvelú atmosféru
hodnú takéhoto významného podujatia.

Tešíme sa na Vás!

Bc. Martin Kolčák
Slovenská rope skippingová asociácia

Mgr. Pavlína Hadová
ROPE SKIPPING ACADEMY

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Majstrovstvá Európy 2022 sa skladajú z 3 európskych šampionátov, a to:
Majstrovstvá Európy (EC - European championship)
Majstrovstvá Európy juniorov (JEC – Junior European championship)
Európsky otvorený turnaj (EOT – European Open Tournament)
Každá národná organizácia má pridelené 3 miesta za súťažnú disciplínu
podľa veku a pohlavia.
Všetci športovci, ktorí majú záujem zúčastniť sa Majstrovstiev Európy,
Majstrovstiev Európy juniorov alebo Európskeho otvoreného turnaja, sa
musia kvalifikovať.

ČASOVÝ HARMONOGRAM / DÔLEŽITÉ TERMÍNY
Informácie v časovom harmonograme zeleným písmom sú pre športovcov
len informatívne. Pre športovcov sú záväzné termíny označené červeným
písmom.
Dôležité termíny pre registráciu a platby:
do 15.3.2022
do 28.3.2022
do 1.4.2022
do 20.5.2022
do 25.5.2022
31.5.2022
do 31.5.2022

zaslanie žiadosti o účasť na ME, ME juniorov a EOT
úhrada základného registračného poplatku na účet SRSA
zaslanie Pre-registrácie, úhrada depozitu na ME 2022
Ukončenie registrácie SRSA, splnenie všetkých kritérií
splatnosť konečných platieb na účet SRSA
Ukončenie registrácie ERSO, splatnosť konečných platieb
Nominácia rozhodcov

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY 2022
Majstrovstvá Európy (ďalej len ME) je medzinárodné podujatie v športe
rope skipping / jump rope, ktoré je určené pre športovcov vo veku od 16
rokov.
Súťažné disciplíny jednotlivcov (muži, ženy):
•
•
•
•

Single Rope Speed Sprint
Single Rope Speed Endurance
Single Rope Triple Under
Single Rope Individual Freestyle

Teamové súťažné disciplíny (muži, ženy, mix):
• Single Rope Speed Relay
• Single Rope Double Unders Relay
• Double Dutch Speed Relay
• Double Dutch Speed Sprint
• Single Rope Pair Freestyle
• Single Rope Team Freestyle
• Double Dutch Single Freestyle
• Double Dutch Pair Freestyle
• Double Dutch Triad Freestyle
• Wheel Pair Freestyle
• Show
Každá národná organizácia má pridelené 3 miesta na súťažnú disciplínu
podľa veku a pohlavia.
Všetci športovci, ktorí budú mať záujem o účasť na ME 2022 sa budú musieť
kvalifikovať. Pokiaľ bude počet záujemcov, ktorí spĺňajú dané výkonnostné
kritériá v konkrétnej súťažnej disciplíne, nad limit počtu určených miest, o
účasti na ME 2022 bude rozhodovať najlepší výsledok v danej súťažnej
disciplíne.

MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV 2022
Majstrovstvá Európy juniorov (ďalej len MEJ) je medzinárodné podujatie v
športe rope skipping / jump rope, ktoré je určené pre športovcov vo veku od
12 do 15 rokov.
Súťažné disciplíny jednotlivcov (muži, ženy):
• Single Rope Speed Sprint
• Single Rope Speed Endurance
• Single Rope Individual Freestyle
Teamové súťažné disciplíny (muži, ženy, mix):
• Single Rope Speed Relay
• Single Rope Double Unders Relay
• Double Dutch Speed Relay
• Double Dutch Speed Sprint
• Single Rope Pair Freestyle
• Single Rope Team Freestyle
• Double Dutch Single Freestyle
• Double Dutch Pair Freestyle
• Wheel Pair Freestyle

Každá národná organizácia má pridelené 3 miesta na súťažnú disciplínu
podľa veku a pohlavia.
Všetci športovci, ktorí budú mať záujem o účasť na ME 2022 sa budú musieť
kvalifikovať. Pokiaľ bude počet záujemcov, ktorí spĺňajú dané výkonnostné
kritériá v konkrétnej súťažnej disciplíne, nad limit počtu určených miest, o
účasti na ME 2022 bude rozhodovať najlepší výsledok v danej súťažnej
disciplíne.

EURÓPSKY OTVORENÝ TURNAJ 2022
European Open Tournament (ďalej len EOT), čiže Európsky otvorený turnaj
je medzinárodné podujatie, ktoré prebieha súbežne s Majstrovstvami
Európy v športe rope skipping / jump rope ako podpora účasti viacerých
športovcov na medzinárodnom podujatí, nakoľko počet miest na
Majstrovstvách Európy je obmedzený. EOT je jednokolová súťaž a nie je
potrebné sa kvalifikovať do finále.
Európsky otvorený turnaj – vekové kategórie:
•
•
•

od 12 do 15 rokov
16+ rokov
30+ rokov

Súťažné disciplíny jednotlivcov (muži, ženy):
•
•
•
•

Single Rope Speed Sprint
Single Rope Speed Endurance
Single Rope Triple Under* (neplatí pre vekové kategórie 12 – 15 r., 30+)
Single Rope Individual Freestyle

Teamové súťažné disciplíny (muži, ženy, mix):
• Single Rope Speed Relay
• Single Rope Double Unders Relay
• Double Dutch Speed Relay
• Double Dutch Speed Sprint
• Single Rope Pair Freestyle
• Single Rope Team Freestyle
• Double Dutch Single Freestyle
• Double Dutch Pair Freestyle
• Double Dutch Triad Freestyle* (neplatí pre vekovú kategóriu 12 – 15 r.)
• Wheel Pair Freestyle
Každá národná organizácia má pridelené 3 miesta za súťažnú disciplínu
podľa veku a pohlavia. Všetci športovci, ktorí budú mať záujem o účasť na
EOT sa budú musieť kvalifikovať. Pokiaľ bude počet záujemcov, ktorí spĺňajú
dané výkonnostné kritériá v konkrétnej súťažnej disciplíne, nad limit počtu
určených miest, o účasti bude rozhodovať najlepší výsledok v danej súťažnej
disciplíne.

X-bionic® sphere
X-bionic® sphere je multifunkčný rezort
pre šport a relax. Na svoje si tu prídu
profesionálni aj amatérski športovci a
tímy, aktívni ľudia i rodiny s deťmi.
Spája sa tu záľuba v zdravom životnom
štýle, olympijské vybavenie na svetovej
úrovni a široké možnosti relaxu s
rodinou, priateľmi či kolegami.
Komplex x-bionic® sphere sa nachádza
v pokojnej časti mesta Šamorín, 30 km
od hlavného mesta Bratislava.
Okolie rezortu x-bionic® sphere je ideálne aj na beh a prechádzky v prírode,
cyklistiku, vodné športy a iné športové a relaxačné aktivity.

Neustále napredujúci rezort x-bionic® sphere sa vďaka ideálnym
podmienkam prispôsobeným potrebám športovcov v kombinácii s
prvotriednym servisom stal oficiálnym olympijským tréningovým centrom.
V roku 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvo
zdravotníctva SR schválili rezort x-bionic® sphere ako Karanténne centrum
pre vrcholový šport.

Ubytovanie
V hoteli x-bionic® private sphere**** sú všetky hotelové izby priestranné,
vkusne zariadené a vybavené najnovšou informačnou televíznou
technológiou. Všetky izby hotela sú vybavené uterákmi a sušičom vlasov.

Každá izba je klimatizovaná a má k dispozícii bezplatné pripojenie na Wi-Fi.
Parkovanie v rezorte je pre účastníkov Majstrovstiev Európy 2022 bez
poplatku.

Strava
Strava bude podávaná formou bufetových stolov v príjemnom prostredí
reštaurácie Olym-Pick priamo v hoteli. Olym-Pick prináša široký výber jedál
a nápojov podľa vlastného výberu. Ponuka zahŕňa cestoviny vlastnej výroby
na rôzne spôsoby, pravé talianske rizotá, chrumkavú pizzu, jedlá
pripravované na lávovom grile či medzinárodnú kuchyňu.

Okrem toho reštaurácia Olym-Pick pripravuje množstvo zdravých jedál
prispôsobených rôznym stravovacím požiadavkám. Jedlá sú zahrnuté vo
všetkých balíčkoch.

Športová hala
Športová hala x-bionic® morpho sphere je vzdialená približne 3 km od hotela
x-bionic® private sphere. Doprava bude zabezpečená.

Celková plocha x-bionic® morpho sphere je 8000 m2 and bude plne
využívaná pre Majstrovstvá Európy v športe rope skipping / jump rope.
Hala NINJA s rozlohou 1900 m2 bude použitá ako hala na rozcvičenie a
tréning.
Hala CHAMPION s rozlohou 2300 m2 (multifunkčná hala) bude centrálnym
dianím Majstrovstiev Európy 2022 so súťažnou plochou a tribúnami pre
divákov.

Iné aktivity (nie sú zahrnuté v balíčkoch)
The x-bionic® wellness sphere
x-bionic® wellness sphere je dokonalé miesto pre obnovenie vašich fyzických
a psychických síl po náročnom dni. V x-bionic® wellness sphere je možné
nájsť mnoho spôsobov, ako sa uvoľniť a načerpať novú energiu.

Vybrať si je možné zo siedmich druhov sáun – prvá ázijská sauna na
Slovensku, biosauna či exteriérová fínska sauna, parná sauna, infrasauna,
soľná jaskyňa a parná bylinková sauna. K dispozícii je aj exteriérový
ochladzujúci bazén, uvoľniť sa môžete v príjemnej atmosfére tepidária, troch
víriviek, či kneippovho kúpeľa.

The x-bionic® aquatic sphere
Zaslúžený oddych s 50-metrovým vonkajším olympijským bazénom (v lete
otvoreným), 25-metrovým krytým bazénom, rekreačnými bazénmi s
rôznymi atrakciami, ako sú gejzíry, atď. masážne trysky a divokú vodu a
vonkajšie aj vnútorné detské bazény.

Pre zábavu a vzrušenie sú tu tiež dva celoročne otvorené vnútorné a dva
vonkajšie tobogany a dva bežné vonkajšie tobogany.

AdventureLand
AdventureLand je dobrodružno
-náučné vonkajšie ihrisko,
rozložené na ploche takmer
14árov. Svojou rozlohou a
atrakciami prináša úžasné
nezabudnuteľné zážitky pre
všetky vekové skupiny, ale
samozrejme hlavne pre deti.

Jazero Lagúna
Udržiavaná pláž pri jazere
Lagúna je vzdialená 10 minút
chôdze od rezortu x-bionic® a
má príjemné posedenie priamo
na brehu vody, kde si môžete
vychutnať osviežujúci nápoj
alebo ľahké občerstvenie. K
dispozícii sú aj možnosti, ako je
veslovanie, paddleboard atď.

Požičovňa bicyklov a
kolobežiek
Prevezte sa na bicykli alebo
kolobežke po okolí x-bionic®
rezortu, prípadne sa vydajte na
cestu po hrádzi rieky Dunaj.

REGISTRÁCIA
Registrácia účastníkov sa musí uskutočňovať prostredníctvom národnej
organizácie – Slovenská rope skippingová asociácia. ERSO nebude vybavovať
registráciu jednotlivého účastníka.
Športovec, ktorý má záujem sa zúčastniť ME 2022, ME juniorov alebo EOT
musí doručiť najneskôr do 15.3.2022 na email srsa@srsa.sk oskenované,
riadne vyplnené a podpísané tieto dokumenty, ktoré sú dostupné na webe
www.srsa.sk:
•
Žiadosť o účasť + súťažné disciplíny
•
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
V žiadosti o účasť je potrebné vyznačiť súťažné disciplíny, v ktorých má
športovec záujem súťažiť. Konečný a záväzný zoznam požadovaných
súťažných disciplín sa bude potvrdzovať do termínu 20.5.2022.
Po doručení Žiadosti bude prebiehať kontrola plnenia všeobecných,
vekových a výkonnostných kritérií v športe rope skipping/jump rope.
Výkonnostné kritériá sa budú posudzovať na základe výsledkov zo súťaží
(viď sekciu Kvalifikačné kritériá).
Registrácia účastníkov bude ukončená 25. mája 2022.

REGISTRÁCIA ROZHODCOV
Klub/oddiel je podľa pravidiel povinný zabezpečiť certifikovaných
rozhodcov. Rozhodcovia musia byť certifikovaní na úroveň 3 a zároveň byť
riadne zapísaný ako športový odborník Slovenskej rope skippingovej
asociácie - rozhodca SRSA. V prípade nedodania rozhodcov bude nutné
uhradiť pokutu 400 Eur za každého chýbajúceho rozhodcu. Túto pokutu
bude hradiť klub, ktorý potrebných rozhodcov nezabezpečí.
Registrácia rozhodcov bude ukončená 30. mája 2022.

KVALIFIKAČNÉ KRITÉRIÁ
Každý športovec, ktorý má záujem zúčastniť sa súťaží Majstrovstiev Európy
2022 sa musí kvalifikovať.
Všetky kritéria je potrebné splniť najneskôr do 20.5.2022.
Všeobecné kritériá pre zaradenie športovca do reprezentačného teamu
- štátne občianstvo Slovenskej republiky,
- členstvo v Slovenskej rope skippingovej asociácii,
- splnenie vekových a výkonnostných kritérií
- platná lekárska prehliadka u telovýchovného lekára
Vekové kritériá pre zaradenie športovca do reprezentačného teamu
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY - v roku 2022 dosiahne vek 16 rokov a viac
MAJSTROVSTVÁ EURÓPY JUNIOROV - v r. 2022 dosiahne vek 12 až 15 rokov
EURÓPSKY OTVORENÝ TURNAJ (EOT) - v r.2022 dosiahne min. 12 rokov
Výkonnostné kritériá pre zaradenie športovca do reprezentačného
teamu - športovec, ktorý dosahuje minimálne:
Výkonnostné kritéria v súťažných disciplínach jednotlivcov a tímových súťažných
disciplínach SR SPEED RELAY a SR DOUBLE UNDERS RELAY
SR SPEED SPRINT
30s
platí aj pre zaradenie
do disciplíny
SR SPEED RELAY 4x30

SR SPEED
ENDURANCE
180s

DOUBLE UNDER
30s

platí pre zaradenie
do disciplíny
SR DOUBLE UNDER
RELAY 2x30

12 - 15 r.

nad 70

350

65

nad 16 r.

75

360

70

TRIPLE UNDERS
No limit

70

Výkonnostné kritériá v súťažných disciplínach Single rope Speed Relay
4x30s, Single rope Double Unders Relay 2x30 vychádzajú z výkonnostných
kritérií pre jednotlivcov. Tzn., každý športovec zaradený do týchto súťažných
disciplín musí spĺňať jednotlivé výkonnostné kritériá ako jednotlivec.

Výkonnostné kritéria v súťažných disciplínach DOUBLE DUTCH:
DOUBLE DUTCH SPEED
SPRINT 1x60s

DOUBLE DUTCH SPEED
RELAY 4x30s

12 až 15
rokov

nad 100

nad 200

nad 16 rokov

nad 100

nad 200

Výkonnostné kritéria v súťažných disciplínach FREESTYLE:
Športovci, ktorí sa nominujú v rýchlostných disciplínach majú sprístupnené
Freestyle disciplíny, no výkonnostne by mal športovec minimálne zvládnuť
nasledovné kritériá:
Single rope Freestyle:
4x rôzne Multiples – minimálne level 2 (trojšvihy)
4x gymnastické a/alebo silové prvky – minimálne level 2
4x rôzne prvky Wrap
4x rôzne prvky Release – minimálne level 2 (Mic release atď)
Manipulácia so švihadlom na úrovni level 2
Tieto kritériá platia aj pre tímové disciplíny SR Pair Freestyle a SR Team Freestyle, pričom
v týchto disciplínach sú povinné aj 4 rôzne vzájomné interakcie (spolupráce).

Double Dutch Freestyle:
4x rôzne točenia švihadiel (turner skills)
4x rôzne gymnastické prvky / silové prvky – level 2
4x prvky uskutočnené vo švihadlách každým zo súťažiacich v tíme
Tieto kritériá platia aj pre disciplíny Double Dutch, v ktorých sú viac ako traja súťažiaci,
pričom v týchto disciplínach sú povinné aj 4 rôzne vzájomné interakcie (spolupráce).

Wheel Freestyle:
4x rôzne Multiples – dvojšvihy, trojšvihy atď.
4x rôzne gymnastické prvky / silové prvky – minimálne level 2
4x rôzne prvky Wrap
4x rôzne prvky Release
4x rôzna vzájomná interakcia (spolupráca)
Manipulácia so švihadlom na úrovni level 2

Kritériá pre Freestyle disciplíny vychádzajú z povinných prvkov Freestyle
podľa pravidiel IJRU.

Spôsob posudzovania a zaraďovania športovcov do reprezentačného
teamu v športe rope skipping
Výkonnostné kritéria sa budú posudzovať na základe výsledkov z
Majstrovstiev SR 2022, príp. iných súťaží organizovaných SRSA alebo súťaží,
ktoré budú prostredníctvom SRSA prihlásených do zahraničia. Výsledky
súťaže musia byť overiteľné. Overiteľné výsledky znamenajú výsledkové
listiny zo súťaží, ktoré boli pod dohľadom regulérnych rozhodcov. Nie je
akceptovateľný výsledok z tréningového procesu alebo „vnútroklubovej“
súťaže. Taktiež nie je akceptovateľný výsledok zo súťaže, kde nie sú
rozhodcovia SRSA.
Pokiaľ bude počet záujemcov, ktorí spĺňajú dané výkonnostné kritériá v
konkrétnej súťažnej disciplíne, nad limit počtu miest určených ERSO, o účasti
na ME, MEJ alebo EOT bude rozhodovať najlepší výsledok v danej súťažnej
disciplíne.
Splnenie kritérií pre zaradenie do reprezentačného teamu v rope skippingu
samo o sebe nepredstavuje nárok športovca byť zaradený do príslušného
reprezentačného teamu v športe rope skipping.
Zaradenie športovca do reprezentačného teamu schvaľuje dozorná rada
SRSA.
Zaradenie do príslušného reprezentačného teamu v rope skippingu
nadobúda účinnosť dňom podpísania a doručenia dokumentu „Štatút
reprezentanta Slovenskej republiky v športe rope skipping“.

INFORMÁCIE O PLATBÁCH
V prípade účasti na Majstrovstvách Európy 2022, Majstrovstvách Európy
juniorov 2022 alebo Európskom otvorenom turnaji 2022 je potrebné
uhradiť základný registračný poplatok, poplatok za cenové balíčky a ERSO
súťažné poplatky na účet Slovenskej rope skippingovej asociácie:
Majiteľ účtu:
Názov banky:
IBAN:

Slovenská rope skippingová asociácia
Fio Banka, a.s.
SK85 8330 0000 0029 0142 1338

Základný registračný poplatok – nevratná záloha 200 Eur
Základný registračný poplatok obsahuje:
- depozit vo výške 100 Eur pre ERSO
- manipulačný poplatok SRSA 100 Eur
Základný registračný poplatok je zároveň nevratnou zálohou. V prípade
neúčasti z akéhokoľvek dôvodu sa základný registračný poplatok – nevratná
záloha nevracia a nie je na neho právny nárok.
Nevratnú zálohu vo výške 200 Eur (t.j. základný registračný poplatok) na
účastníka je potrebné uhradiť najneskôr do 28. marca 2022 na účet
Slovenskej rope skippingovej asociácie. Do poznámky uveďte LEN meno a
priezvisko účastníka.

CENOVÉ BALÍČKY
Cenové
balíčky
FULL balíček
24.-31.7.2022

EOT balíček
24.-27.7.2022

EC balíček
26.-31.7.2022

Plán
24.7. Príchod
25.-26.7 EOT
26.7. Otvárací ceremoniál
27.7-29.7. JEC, EC Kvalifikácia
30.7. EC Finále & Show
31.7. Odchod
24.7. Príchod
25.-26.7 EOT
26.7. Otvárací ceremoniál
27.7. Odchod
26.7 Príchod
26.7. Otvárací ceremoniál
27.7-29.7. JEC, EC Kvalifikácia
30.7. EC Finále & Show
31.7. Odchod

V cene je
zahrnuté
7 nocí v Hoteli 4*
Strava
Uvítací balíček
Lokálna doprava
Gala večer
3 noci v Hoteli 4*
Strava
Uvítací balíček
Lokálna doprava
5 nocí v Hoteli 4*
Strava
Uvítací balíček
Lokálna doprava
Gala večer

Cena

670 €

380 €

525 €

Ceny nezahŕňajú: základný registračný poplatok-nevratnú zálohu, ERSO súťažné
poplatky, lekársku prehliadku, tréningový proces, reprezentačné oblečenie, poistenie, a
iné nevyhnutné náklady pre účasť na Majstrovstvách Európy 2022

Príplatok pri obsadení izby jednou osobou (k dispozícii je len obmedzený
počet, svoje požiadavky uveďte do registračného formulára):
FULL balíček
490 €
EOT balíček
210 €
EC balíček
350 €
Deluxe Single room má zdieľanú kúpeľnu s vedľajšou DeLuxe Single room.

ERSO SÚŤAŽNÉ POPLATKY
Každý športovec a tréner, ktorý chce vstúpiť na súťažnú plochu a do haly na
rozcvičenie musí byť registrovaný v ERSO.
ERSO registračný poplatok:

15 €/osoba

ERSO súťažné poplatky pre športovcov pre jednotlivé disciplíny sa líšia v
závislosti od typu súťaže a disciplíny, a to nasledovne:
EC Team:
7.50 €/disciplína/osoba
EC jednotlivec: 10 €/disciplína
JEC Team:
6 €/disciplína/osoba
JEC jednotlivec:
8 €/disciplína
EOT Team:
6 €/disciplína/osoba
EOT jednotlivec: 8 €/disciplína
Show:
6 €/osoba
Poznámka: Ako športovec alebo tréner sa môžu zaregistrovať len osoby so
zaplateným cenovým balíčkom!
Uvedené poplatky sú určené organizáciou ERSO.
Ceny nezahŕňajú:
základný registračný poplatok-nevratnú zálohu, cenový balíček, lekársku
prehliadku, tréningový proces, reprezentačné oblečenie, poistenie, a iné
nevyhnutné náklady pre účasť na Majstrovstvách Európy 2022
Cenové balíčky a ERSO súťažné poplatky je potrebné uhradiť najneskôr do
25. mája 2022 na účet Slovenskej rope skippingovej asociácie. Do
poznámky uveďte LEN meno a priezvisko účastníka. Uhradené cenové
balíčky a ERSO súťažné poplatky sa v prípade neúčasti nevracajú a nie je na
nich právny nárok.

EC 2022 Vstupenky pre divákov
Vstupenky pre divákov je možné objednať vopred alebo zakúpiť priamo pri
vstupe do športovej haly. Ak si chcete kúpiť vstupenku vopred, pošlite
prosím objednávku e-mailom na adresu ticket.ec2022@gmail.com. Po prijatí
objednávky dostanete informácie o platbe.
Po prijatí platby na účet sú vstupenky rezervované a môžete si ich
vyzdvihnúť pri vchode do športovej haly.
Ceny lístkov:
1-denný lístok
55-dňový lístok
Finále/Show

5 € (EOT, JEC, EC kvalifikácia)
20 € (finále nie je zahrnuté v cene)
10 €

Vstupenky nebudú zasielané poštou vopred. Zakúpené vstupenky si môžete
vyzdvihnúť na podujatí.

DOPRAVA
Autobusom
Doprava autobusom bude zabezpečená z Bratislavy do x-bionic® sphere a
späť za príplatok 15 €/osoba (cesta tam aj späť).

Regionálnym autobusom
Z Bratislavy do Šamorína – Čilistov je možné využiť aj regionálne autobusové
linky rôznych prepravcov. Približný čas cestovania z Bratislavy do Šamorína
je cca 30 minút. Priamo pri x-bionic® sphere je zastávka.

Autom
X-bionic® sphere Hotel, Dubová 33, Šamorín - Čilistov. Parkovanie pre
účastníkov Majstrovstiev Európy 2022 je zdarma.

V prípade akýchkoľvek otázok, príp. nejasností nás kontaktujte
mailom
srsa@srsa.sk.

