
Na základe tohto informačného letáku Vás oslovujeme
ako potenciálneho záujemcu o zúčastnenie sa 

športovno-kultúrneho podujatia. 

 Naším cieľom je zistenie počtu záujemcov ( nielen pretekárov ale i priaznivcov ) a na základe tohto
ponúknuť alternatívu v podobe spoločnej autobusovej dopravy a ubytovanie. 

Termín na ukončenie oznámenia o záväznom záujme je 27.04.2017 !!!
- termín nám zabezpečí včas rezervovať ubytovanie -

Spoločnou športovou výpravou chceme zabezpečiť komfort a finančnú „ľahkosť“ pre športovcov.
Na základe nahlásených bude ponúknutá cenová relácia/ponuka ubytovania a cena dopravy.

Plán športovej výpravy - piatok 2. júna odchod zo SVK a príchod do Rimini, Taliansko
- sobota a nedeľa súťaž INBA WORLD CHAMPIONSHIPS
- pondelok – volný program v Rimini
- utorok – voľný program v Rimini / výlet do mesta San Maríno
*** utorok sa rozhodneme medzi výletom a Rimini - oddychom
- utorok odchod domov 6. júna

Prečo Rimini ( dva dni pobytu po súťaži ? ) 

Mesto Rimini – zelená perla Jadranu je prímorské turistické centrum  
navštevované najmä kvôli svojej dlhej piesočnej pláži.

Mesto San Maríno – najmenší štát Európy plný historických pamiatok, reštaurácií, obchodíkov v 
obklopení dlhých hradieb.

Pre viac informácií môžte kontaktovať p.Lukáša Kujana – kujan.lukas@gmail.com   0918 280 341

 Nezabudnite sledovať www.sank.sk a našu fb stránku    www.facebook.com/SANKINBASlovakia

mailto:kujan.lukas@gmail.com
http://www.sank.sk/


INBA/PNBA WORLD CHAMPIONSHIPS 2017

Majstrovstvá sveta INBA 02.-04. júna Rimini, Taliansko

Kde ? ( presná adresa )

Rimini Wellness expo, Rimini Expo, 
Via Emilia, 155, 47921 Rimini RN , Italy

Čo je Rimini Wellness expo ?

Fitness výstava konaná v meste Rimini – Taliansko. 

Počas niekoľkodňovej výstavy sú konané 

rôzne workshopy, prezentácie, výstavy atď. 

http://en.riminiwellness.com/

Naším cieľom na tomto podujatí 

je súťaž Majstrovstvá sveta INBA 2017.

Kedy je konaná súťaž ?

Majstrovstvá sveta INBA sú usporiadané v časovom harmonograme nasledovne :

Piatok -  registrácia pretekárov 11:00 – 17:30

Sobota - 10:00-11:00 porada rozhodcov

   11:00-12:30 stretnutie prezidentov asociácií

   13:00-13:30 otváracia ceremónia

  13:30-19:00 súťaž 

Nedeľa - 10:30-19:00 súťaž 

21:30 afterparty – rozlúčenie – ocenenia

Štartovné a poplatky ?

jedna amatérska kategória INBA = 130EUR
dve amatérske kategórie INBA = 230EUR
tri amatérske kategórie INBA = 330EUR

jedna profesionálna kategória PNBA = 230EUR
dve profesionálne kategórie PNBA = 330EUR

Vstupenka pre trénera = 50 € ( cena zahŕňa lístok na Rimini wellness expo )
Všetky tieto poplatky zahŕňajú antidopingový poplatok 

+ vstupenku na Rimini wellness expo pre 4 dni !!!



Farba na súťaž ? 
 Farba pre pretekárov je zabezpečená na súťaži organizátorom :
 

Je potrebné sa nechať striekať na súťaži od organizátora ?
 Nie je, pretekár si môže úpravu pokožky farbou zabezpečiť sám.
Upozorňujeme, že je zakázané používanie farby DREAM TAN. Povolená je farba PRO TAN, alebo

farba na rovnakom základe. 

 Pre viac informácií ohľadne farby ProTan môžte kontaktovať p.Pečeňu z ProTan Slovakia 
mobil +421 948 007 260
wpcomp@wpcomp.sk

info@protansk.sk

Ako je riešené ubytovanie pre súťažiacich ?
 Organizátor súťaže ponúka pretekárom nasledovné možnosti :

– pozn. názov hotela bude upresnený týždeň pred príchodom.
– ceny sú uvedené na jednu osobu a noc, na posteli s raňajkami – základ.
– všetky hotely sa nachádzajú v meste Rimini a jeho okolií

Zastupiteľské úrady SR 

Veľvyslanectvo SR v Ríme 
Adresa: Via dei Colli della Farnesina 144, 00194 Rím, Taliansko 

Telefón: 0039/06/3671 5200 
Mobil: 0039/338/5432071 (mimo prac. doby) 

E-mail: emb.roma@mzv.sk

Zastupiteľské úrady krajiny pre SR 
Veľvyslanectvo 

Adresa: Via Cismon 27, Ravenna
Telefón: 0039/335 /692 99 37

E-mail sbollini@alice.it

mailto:info@protansk.sk
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