
 
PROPOZÍCIE PRETEKOV   

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA 2019,  
Štvrťfinálové kolá BRATISLAVA a 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 
 
Bratislava  
Dátum: utorok 21. mája 2019 od 9:00 hod. do 13:00 hod. (resp. podľa počtu účastníkov 
dlhšie ) 
Miesto konania: Areál Mladá Garda, Bratislava 
Košice  
Dátum: streda 22. mája 2019 od 9:00 hod. do 13:00 hod. (resp. podľa počtu účastníkov 
dlhšie ) 
Miesto konania: Košice – atletický štadión Watsonova 
 
Kategórie: V rámci Čokoládovej tretry 2019 súťažia zvlášť dievčatá a chlapci vo veku 6 až 11 
rokov v nižšie uvedených kategóriách a disciplínach : 
 

100 m rok narodenia  2012 – 2013 a mladší 
200 m rok narodenia  2010 – 2011 
300 m rok narodenia  2008 -  2009  

 
Prihlášky a registrácia: 
Prihlasovanie online na adrese :  www.cokoladovatretra.sk  od 1.4.2019 – do 17.5.2019 
Jednotlivci – individuálne;  školy, CVČ, atletické oddiely a iné záujmové združenia formou 
hromadnej prihlášky viď príloha  
Požadovaný rozsah informácií je : 
1. Meno 
2. Priezvisko 
3. Pohlavie 
4. Dátum narodenia 
5. Štát 
6. Mesto, v ktorom chcete štartovať 
7. Kontaktný email a telefón 



Hromadné prihlášky, prosím, zasielajte na cokotretra@atletikakosice.sk výhradne v 
predpísanej .xls tabuľke, ktorá je prílohou propozícií a ktorú si môžete stiahnuť na 
www.cokoladovatretra.sk  alebo www.atletikakosice.sk. V inej forme nebudú hromadné 
prihlášky akceptované. 
 

 
Prezentácia na mieste: Prezentácia na štadióne v priestore cieľa od 8:00 do 9:00. Štart  od 
9:30.  
 
Občerstvenie: Občerstvenie ( nápoje a cukrovinky) je zabezpečené na tom istom mieste 
 
Obuv: Štart je povolený výhradne v bežnej športovej obuvi vhodnej na beh, NIE SÚ povolené 
tretry. 
 
Štart: Štart všetkých disciplín je zo štartovacej čiary, BEZ štartovacích blokov. 
 
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 www.cokoladovatretra.sk , 
oddielových stránkach www.atletikakosice.sk ,  stránkach www.atletika.sk , Facebooku 
Cokoladova tretraSlovensko. 
 
Vyhodnotenie štvrťfinálového kola v Bratislave a v Košiciach :  
 Prvých 12 pretekárov v každej kategórii dostane pozvánku do slovenského finále. Najlepší 
traja pretekári v každej kategórii zároveň dostanú diplom a medailu. 
 
SLOVENSKÉ FINÁLE: Do slovenského Finále sa prebojuje 144 detí ( po 72 postupujúcich 
z Bratislavy resp. Košíc). Uskutoční sa 5. 6. 2019 o 13.00 hod. v Košiciach. Z neho postupuje 
10 najlepších súťažiacich v každej kategórii ( celkovo 60 detí) do medzinárodného Semifinále 
19.6.2019 v Ostrave.         
8 najlepších detí, v každej zo 6 disciplín v medzinárodnom Semifinále postupuje do Finále, 
pričom každý  postupujúci získava 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. 
V MEDZINÁRODNOM SEMIFINÁLE a FINÁLE v Ostrave sa predstavia deti z troch krajín: 
Česka, Poľska a Slovenska. 
 
Finálové preteky sú súčasťou hlavného programu IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava 
a uskutočnia sa 20. 6. 2019. Podrobnosti o organizácii dopravy a ubytovania pre Finále 
dostanú zákonní zástupcovia Finalistov osobne. 
 
Doprava: Účastníci štvrťfinálových kôl aj slovenského finále si zabezpečia dopravu 
individuálne .  
V prípade otázok nás kontaktuje na e-mailovej adrese cokotretra.info@atletikakosice.sk   


