
 
 

PROPOZÍCIE PRETEKOV   

ČOKOLÁDOVÁ TRETRA 2022  

 

SLOVENSKÉ FINÁLE – KOŠICE 

 
 

Usporiadateľ : Atletika Košice o. z., Naša Atletika o. z., MŠK AK Žiar nad Hronom,  

mesto Košice, Slovenský atletický zväz, SSK Vítkovice, usporiadateľ Zlatá tretra Ostrava World 

Athletics Continental Tour Gold. 

 

Dátum: pondelok 23. MÁJA 2022 od 10:00 hod. do 14:00 hod. 

Miesto konania: Košice – atletický štadión TUKE  Watsonova ulica. 

 

Účastníci: 192 pretekárov, ktorí sa kvalifikovali zo slovenských štvrťfinále v Košiciach, Bratislave a 

Žiari nad Hronom. Súťažia zvlášť dievčatá a chlapci vo veku 6 až 11 rokov v nižšie uvedených 

kategóriách a disciplínach : 

 

Kategórie: 

100 m 

 

rok narodenia  2015 – 2016 a mladší 

200 m rok narodenia  2013 – 2014 

300 m +  raketka rok narodenia  2011 -  2012 

 

Prihlášky a registrácia: 

Postupujúci z kvalifikačných ¼ finálových kôl sú automaticky prihlásení do slovenského finále. Na 

https://statistika.atletika.sk/kalendar/prihlasky/1  si môžete odkontrolovať svojho pretekára.  

V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu nebudete môcť prísť (napriek potvrdeniu účasti), prosím 

kontaktujte nás na mail cokotretra@atletikakosice.sk, prípadne na 0917 660 707, aby sme umožnili 

štart náhradníkom.  

 

Prezentácia: bude v deň finále, na štadióne TUKE, t. j. 23.5.2022 , od 8:30 do 9:30 hod. 

Prezentácia bude na štadióne v stanoch. Dostanete informácie o vašich predpokladaných štartoch 

a nasadeniach do behov. Pretekári dostanú štartové číslo s vlastným menom. 

 

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. 

mailto:cokotretra@atletikakosice.sk


Štart všetkých disciplín je v dráhach, BEZ štartovacích blokov. V každej kategórii sa beží v dráhach 

na 8 dráhovom ovále. Do behov sa bude nasadzovať podľa dosiahnutých časov. 

 

Náhradníci:  v prípade nahlásenia neúčasti budú pozývaní náhradníci, spravidla z mesta, kde 

vzniklo voľné miesto. Napríklad v prípade odhlásenia dieťaťa, ktoré sa kvalifikovalo v disciplíne 

v Bratislave, bude Naša Atletika ako organizátor kontaktovať 9. dieťa v poradí z Bratislavy. Prípadne 

ďalšie podľa poradia, ak nebude reflektovať.... 

Ak voľné miesto „vznikne v Žiari“, náhradníka dodá podľa výkonov MŠK AK Žiar nad Hronom.  

V deň súťaže bude možné už len dosadiť ako náhradníka dieťa z rozhodnutia organizátora. 

 

Časový harmonogram (organizátor si vyhradzuje právo k zmenám harmonogramu) 

 09:40 – 09:55 – rozcvička s Jánom Volkom, Dankou a Jankou Velďákovými 

10:00 – 10:30 – štafety 3 x 50 m  

 6 behov/ kategórií *  

10:40 – 11:00 – 100m D, CH, hod raketkou D  

11:10 – 11:30 – 200m D, CH, hod raketkou CH 

11:40 – 12:00 – 300m D, CH 

12:00 – 13:00 – „bábätkovo“  

 

*pobeží sa v cieľovej rovinke oproti sebe. Zostavy pre štafety pripraví usporiadateľ. Víťazné štafety 

v 6 kategóriách odmení organizátor. Štafety pomôžu deťom navodiť atmosféru a zahnať nervozitu. 

 

Výsledky: Výsledky budú zverejnené po skončení pretekov na: www.atletika.sk  

www.cokoladovatretra.sk , www.atletikakosice.sk , FB Čokoládová tretra Slovensko. 

 

Vyhodnotenie slovenského finále v Košiciach: Výsledky sa hodnotia podľa najlepších časov 

dosiahnutých v jednotlivých behoch. V hode raketou podľa najlepších výkonov. Prvých 10 

pretekárov v každej kategórii, spolu 80 detí zo Slovenska, postupuje do medzinárodného semifinále 

v Ostrave 30.5.2022. Najlepší traja pretekári v každej kategórii zároveň dostanú diplom, medailu, 

tričko „MEDAILISTA“ . 

 

MEDZINÁRODNÉ SEMIFINÁLE : Uskutoční sa na krásnom „Mestskom štadióne“ v Ostrave 

30.5.2022 v konkurencii detí z Čiech, Poľska s Slovenska. Súťažiť bude viac ako 350 detí. 

Pobeží sa 5-6 behov, pričom deti budú nasadené do behov priamo podľa časov dosiahnutých 

v kvalifikačných kolách Čokoládovej tretry 2022. Do finále 31.5. na Zlatej Tretre postúpi najlepších 

8 z každej disciplíny. 

 

 

V prípade otázok nás kontaktuje na e-mail cokotretra.info@atletikakosice.sk   

                                                         !!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

               Logistika a ďalšie informácie 

 

 

 

Ubytovanie v blízkosti štadióna http://sdaj.tuke.sk/ubytovanie.html   

Doprava zo stanice na štadión v Košiciach : 

http://www.atletika.sk/
http://www.cokoladovatretra.sk/
http://www.atletikakosice.sk/
mailto:cokotretra.info@atletikakosice.sk
http://sdaj.tuke.sk/ubytovanie.html


- MHD autobus 19 smer KVP , zastávka Botanická záhrada.  

- http://www.dpmk.sk/cp/linka/40019/229/19/0  alebo električka 2, zastávka Okresný úrad 

- http://www.dpmk.sk/cp/linka/40002/229/13/0  

- Taxi – v Košiciach stojí 1 cesta fixne 3 eurá, resp. Bolt. Viď Google. Lepšie je si ho objednať 

telefonicky z vlaku. Strava v blízkosti štadióna – OC Merkúr, cca 300m od štadióna. 

http://www.dpmk.sk/cp/linka/40019/229/19/0%20%20alebo%20električka%202
http://www.dpmk.sk/cp/linka/40002/229/13/0
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