PROPOZÍCIE PRETEKOV
ČOKOLÁDOVÁ TRETRA 2019,
SLOVENSKÉ FINÁLE - KOŠICE
Usporiadateľ : Atletika Košice o. z., Naša Atletika o.z., mesto Košice a reklamná agentúra
Ultimade s.r.o., z poverenia SSK Vítkovice, usporiadateľa IAAF World Challenge Zlatá tretra
Ostrava
Dátum: streda 5.JÚNA 2019 od 13:00 hod. do 15:00 hod
Miesto konania: Košice – atletický štadión TUKE Wattsonova ulica
Kategórie: 24 pretekárov, ktorí sa kvalifikovali zo slovenských štvrťfinále v Bratislave
a Košiciach. Súťažia zvlášť dievčatá a chlapci vo veku 6 až 11 rokov v nižšie uvedených
kategóriách a disciplínach :
100 m
200 m
300 m

rok narodenia 2012 – 2013 a mladší
rok narodenia 2010 – 2011
rok narodenia 2008 - 2009

Prihlášky a registrácia:
Zástupca pretekárov potvrdí mailom účasť pretekára najneskôr do 31.5. (pokiaľ ste už tak
nespravili) na cokotretra@atletikakosice.sk , s uvedením mena pretekára, disciplínou,
kontaktným mailom a telefónnym číslom na zodpovedného Zástupcu. V prípade, že
z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť prísť (napriek potvrdeniu), prosím kontaktujte nás na
mail cokotretra@atletikakosice.sk , prípadne tf 0917 660 707, aby sme na vás nečakali.
Prezentácia na mieste: od 11:00 do 12:30.
Prezentácia na štadióne v kancelárii tribúny na 1.poschodí. Dostanete informácie o vašich
predpokladaných štartoch a nasadeniach do behov. Štart od 13:00.
Občerstvenie: Občerstvenie ( nápoje, káva a cukrovinky) je zabezpečené na tom istom
mieste ako prezentácia.
Obuv: Štart je povolený výhradne v bežnej športovej obuvi vhodnej na beh, NIE SÚ
povolené tretry.
Štart všetkých disciplín je v dráhach, BEZ štartovacích blokov. V každej kategórii sa
pobežia 3 behy po 8 pretekároch.

Časový program :
12,45 – 13,00 – rozcvička s Jánom Volkom, Dankou a Jankou Velďákovými
13,00 – 13,30 – štafety 3x50m ( pre správne nabudenie na preteky), 6 kategórií *
13,40 – 14,00 –100m D , CH
14,00 – 14,20 – 200m D, CH
14,20 – 14,50 – 300m D, CH
*pobeží sa v cieľovej rovinke oproti sebe. Zostavy pre štafety pripraví usporiadateľ. Víťazné
štafety v 6 kategóriách odmení JBL. Štafety pomôžu deťom navodiť atmosféru a zahnať
nervozitu.
Meranie časov : zabezpečuje ON LINE SYSTEM, ktorý zároveň zabezpečuje špičkové
meranie aj na Zlatej Tretre v Ostrave.
Výsledky: Výsledky budú zverejnené po skončení pretekov na
https://online.atletika.cz/kalendar/kalendar/2019-06-05 , www.cokoladovatretra.sk ,
oddielových stránkach www.atletikakosice.sk , Facebooku Cokoladova tretraSlovensko.
Vyhodnotenie slovenského finále v Košiciach : Výsledky sa hodnotia podľa najlepších
časov dosiahnutých v jednotlivých behov. Prvých 10 pretekárov v každej kategórii, spolu 60
detí zo Slovenska, dostane Nominačný list do medzinárodného semifinále v Ostrave 19.6.
Najlepší traja pretekári v každej kategórii zároveň dostanú diplom, medailu, tričko
„MEDAILISTA“ .
SLOVENSKÉ FINÁLE: Do slovenského Finále sa prebojovalo 144 detí ( po 72 postupujúcich
z Bratislavy resp. Košíc).
MEDZINÁRODNÉ SEMIFINÁLE : Uskutoční sa na krásnom „Městském stadióne“ v Ostrave
19.6., v konkurencii detí z Čiech, Poľska s Slovenska. Súťažiť bude viac ako 300
semifinalistov.
8 najlepších detí, v každej zo 6 disciplín v medzinárodnom Semifinále postupuje do
medzinárodného Finále Čokoládovej tretry 20.6., pričom každý postupujúci dostane celkom
1+3 vstupenky na IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava, pre seba a svoj sprievod.
Ďalšie vstupenky si môže jeho zákonný zástupca rezervovať na sarka.mokra@seznam.cz
a zakúpiť pri prezentácii do semifinále v mieste konania podujatia. Každý pretekár, ktorý
dobehne do cieľa, získa drobnú odmenu.
Finálové preteky Čokoládovej tretry sú súčasťou hlavného programu IAAF World
Challenge Zlatá tretra Ostrava http://www.zlatatretra.cz a uskutočnia sa 20. 6. 2019 pred
15,000 divákmi ! Pre finalistov, (ale aj ich rodičov) sa stanú obrovským zážitkom na celý
život.
Podrobnosti o organizácii dopravy a ubytovania pre Finále dostanú zákonní zástupcovia
Finalistov osobne.
V prípade otázok nás kontaktuje na e-mailovej adrese
cokotretra.info@atletikakosice.sk

Logistika a ďalšie informácie

Logistika a ďalšie informácie
Časový program je navrhnutý tak, aby mohli účastníci použiť vlakové spoje na severnej trase
BA – ŽILINA – KE : ( IC 521 odchod 6,01/príchod 10,48 resp. R601 6,13/11,53)
a naspäť R odchod 16,06/21,47 resp. IC 524 17,12/22,00
Odkaz pre bratislavských : Ján Volko a trénerka Naďa Bendová pôjdu spolu s postupujúcimi
deťmi na Košické finále vlakom s odchodom z BA 6:13 hod. V prípade, že chcete cestovať v
skupine s nami oznámte nám to mailom na somatlet@gmail.com do 1.6.2019.”
Doprava zo stanice na štadión v Košiciach :
- MHD autobus 19 smer KVP , zastávka Botanická záhrada. Každých 12 min, cesta 11
min
- Taxi – v Košiciach stojí 1 cesta fixne 3 eura. Viď google. Lepšie si ho objednať
telefonicky z vlaku.
Strava v blízkosti štadióna – cca 8 min chôdze 2 reštaurácie ( Heppi a Malá Praha) Letná 42.
Inak, obedy v IC vlaku sú za rozumné ceny.

