
 

X-POINT RACE ŠAMORÍN 
1. Gravel Majstrovstvá Slovenska 

 

Usporiadateľ  Slovenský zväz cyklistiky, Junácka 6, 832 80 Bratislava  

Organizátor  CK X-Point o.z., Gagarinova 10/A, Bratislava 821 05 

Dátum a miesto 18.11.2022, X-BIONIC® Sphere, Dubová 33, 931 01 Šamorín-Čilistov, 
Slovakia. 48°00'57.0"N 17°18'03.6"E 

Webstránka www.xpointcx.sk 

Riaditeľ pretekov  Mgr. Šarlota Česneková , xpointcxrace@gmail.com , +421944602313 

Sekretár pretekov  Ing. Karol Česnek 

Autor trate  Róbert Glajza 

Hlavný rozhodca deleguje KR SZC 

Rozhodcovia deleguje KR SZC  

Prihlášky  Webová stránka SZC:  

Prihlasovanie najneskôr do:   

Štartovné  5€  

Ceny  Muži a ženy v kategórii elite + Masters dostanú majstrovské dresy a medaile – 

Majster Slovenska  

Prví traja v každej kategórii dostanú vecné ceny 

Kancelária pretekov  v deň štartu od 10:30 do 11:30 pre všetky kategórie  

 

X-Bionic Sphere, Šamorín 

Podmienka účasti  Platná SZC licencia na rok 2022 

Trať  10% asfalt, 90% tráva, dĺžka trate 80 km (4 okruhy) 

       

 

Tréning na trati  - 

Program  12:00 hod. Muži Elite + Ženy Elite + Masters (všetky kategórie spolu)   

Mužy , Ženy ELITE 

Masters 30+ (muži,ženy) 

Vyhodnotenie Vyhodnotenie kategórii a odovzdanie cien pre kategórie ženy, muži a Masters 

prebehne do 20 minút po skončení pretekov .  

Sprchy Areál X-Bionic Sphere 

Zdravotné zabezpečenie  AP Rescue Bratislava 

Antidopingová kontrola Areál X-Bionic Sphere 

Predpis  Preteká sa na gravelových, cyklokrosových a cestných bicykloch 

 

Preteká sa podľa pravidiel UCI a tohto rozpisu. V prípade porušenia pravidiel budú uplatnené 

sankcie SZC. Pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo a náklady vysielajúceho klubu. 

Usporiadateľ neručí za pretekárom vzniknuté a nimi spôsobené škody a vyhradzuje si právo  

zmeny rozpisu alebo zrušenia pretekov v prípade neočakávanej udalosti. 

mailto:xpointcxrace@gmail.com


Iné Štartovné čísla sa nevracajú (počas preteku musí byť číslo umiestnené spredu na 

riaditkách) 

 

Súbežne s MSR licencovaných pretekárov, pôjdu preteky nelicencovaných pretekárov 

– možnosť prihlásiť sa cez predpredaj.sk od 25.10.2022 

 

Je prísne zakázané počas pretekov odhadzovať obaly od výživových doplnkov a 

bidóny.  Za porušenie nasleduje diskvalifikácia.  

Je zakázané skracovať si trať po telese dunajskej hrádze (asfalt) trať vedie súbežne s 

hrádzou  - po porušení nasleduje okamžitá diskvalifikácia. 

 

Ubytovanie: 

 
OFICIÁLNY HOTEL PODUJATIA - X-BIONIC® HOTEL je súčasťou stále napredujúceho rezortu x-bionic® 

sphere, ktorý je oficiálnym olympijským tréningovým centrom. Profesionálni športovci,  amatérskych 

športovcov, ako aj firmy z celého sveta si vedia nájsť ideálne podmienky pre svoje sústredenia a súťaže v x-

bionic® sphere. Vybavenie na plávanie a vodné športy, jazdecký šport, atletika, futbal, cyklistika, 

gymnastika, motošport, ako aj kolektívne športy zaručujú dokonalé podmienky pre 27 olympijských 

športov.  

 X-BIONIC® HOTEL ponúka ubytovanie v priestranných izbách typu Deluxe room s obsadenosťou od 1 do 4 

osôb na samostatných lôžkach. 

Pre rezervácie a informácie cenách pre jednotlivé typy obsadenosti použite nasledovný odkaz:  

Bed&Breakfast offer 

  
Link: https://booking.x-
bionicsphere.com/V8Client/Inquiry.aspx?promoCode=CYKLOBB&arrivalDate=14/11/2022&departureDate=2
0/11/2022 

  

Promo code: CYKLOBB 

 

Halfboard offer 
  
Link:https://booking.x-

bionicsphere.com/V8Client/Inquiry.aspx?promoCode=CYKLOHB&arrivalDate=14/11/2022&departureDate=2
0/11/2022 
  

Promo code: CYKLOHB 

 

 

Vybavenie izby:  

• Satelitná televízia, Rádio 

• Prístup na internet cez LCD/TV, bezplatné WiFi 

• Elektronický zámok, Balkón, Trezor 

• Nefajčiarske izby 

https://booking.x-bionicsphere.com/V8Client/Inquiry.aspx?promoCode=CYKLOBB&arrivalDate=14/11/2022&departureDate=20/11/2022
https://booking.x-bionicsphere.com/V8Client/Inquiry.aspx?promoCode=CYKLOBB&arrivalDate=14/11/2022&departureDate=20/11/2022
https://booking.x-bionicsphere.com/V8Client/Inquiry.aspx?promoCode=CYKLOBB&arrivalDate=14/11/2022&departureDate=20/11/2022
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• Vlastná kúpeľňa s fénom na vlasy, WC, sprcha 

 

V prípade záujmu o vystavenie hotelového účtu na firemné fakturačné údaje zadajte priamo v rezervácie (v 

časti „Špeciálne požiadavky“) kompletné firemné fakturačné údaje – názov, sídlo spoločnosti, IČO, IČ DPH, 

DIČ. Požiadavky na zmenu vo vystavených účtoch počas pobytu, alebo po odubytovaní nebudú akceptované. 

V prípade záujmu máte možnosť dokúpiť si vstupy do prevádzok x-bionic® aquatic sphere, GYM, x-bionic®  

wellness sphere so špeciálnou 50% zľavou, priamo po príchode do hotela. 

Stravovanie pre ubytovaných hostí: 

 
Uvedená cena zahŕňa raňajky, DPH, Wifi a parkovania. Rezervácie sa riadia tzv. „nonrefundable 

podmienkami“, t.j. po vytvorení rezervácie nie je  možné bezplatné storno ani modifikácia  rezervácie. 

Platobná karta zadaná k rezervácii bude hneď po vytvorení rezervácie naťažená na plnú sumu objednaného 

pobytu.  

K pobytu je možné pridať aj plnú penziu formou bufetových stolov priamo pri vytváraní rezervácie 

v nasledujúcich krokoch za zvýhodnených podmienok, za 26€ osoba/noc. X-BIONIC® HOTEL ponúka 

možnosť dokúpenia plnej penzie k pobytu aj priamo na mieste, avšak upozorňujeme, že možnosti 

dokúpenia plnej penzie sú obmedzené a jej dostupnosť nie je možné z kapacitných dôvodov zaručiť. Cena 

plnej penzie doobjednávanej na mieste je 36 € osoba/noc. 

 

Mapa trate a rezortu: 

Zmena trate vyhradená (možnosť miernych zmien vzhľadom na povolenia dotknutých inštitúcií) 

 

 



 

Partneri podujatia 

   

 
          

 


