
 

 
 

ČČookkoollááddoovváá  ttrreettrraa  22001199    

mmeeddzziinnáárrooddnnéé  aattlleettiicckkéé  pprreetteekkyy  ddeettíí  33  kkrraajjíínn  

  

                  

AApprrííll  ––  JJúúnn  22001199  

……  oodd  ččookkoollááddyy  kkuu  zzllaattuu,,  ččii  lleenn  ččíírraa  rraaddoossťť  zz  pprreetteekkaanniiaa



 

ČČoo  jjee  ČČookkoollááddoovváá  ttrreettrraa??  

• projekt na podporu zdravia a rozvoja aktívneho 
života, štýlu a športu pre deti 

• bežecká súťaž pre deti od 0 do 11 rokov a pre širokú 
verejnosť 

• vznikla v Ostrave a postupne sa rozširuje po celej ČR 
až k nám na Slovensko(2017) a už aj do Poľska(2018) 

• patrónom Čokoládovej tretry je 3-násobný 
olympijský víťaz, 3-násobný majster sveta a svetový 
rekordér, legenda svetovej atletiky Jan Železný. 

• pre slovenskú časť sú patrónmi majster a vicemajster 
Európy Ján Volko, bronzový šprintér z majstrovstiev 
sveta Igor Kováč a sestry Dana a Jana Velďákové 



 

PPrreeččoo  jjee  ČČookkoollááddoovváá  ttrreettrraa  uunniikkááttnnaa??  

 
 

• Žiaden podobný projekt pre deti, nielen v oblasti 
bežeckej, ale aj celkovo športovej, na Slovensku,  
v Česku, či v Poľsku nenájdete 

• Jediné preteky pre šprintérov, všetky ostatné sú 
vytrvalostného charakteru 

• Jediné preteky zamerané na deti 1. stupňa ZŠ mimo 
atletických oddielov 

• Jediné v Európe, ktoré vrcholia na jednom z 
najväčších podnikov svetovej atletiky                   
IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava            
pred 15 000 divákmi! 



 

PPrriinnccííppyy  aa  cciieellee  ČČookkoollááddoovveejj  ttrreettrryy  
 
 

PPrriinnccííppyy  
 

• Preteky sú verejné a zdarma pre všetkých v 
určených vekových kategóriách a ich sprievod 

• Preteky sú v oficiálnom kalendári ČAS 

• Všetci účastníci sú uvádzaní vo výsledkových a 
štartových listinách on-line na 
www.cokoladovatretra.cz 

• Prví 3 pretekári v každej kategórii a 
kvalifikačnom kole získajú medaily a diplomy 

• Víťazi kategórií od 4 rokov a starší sa zúčastnia 
finále v deň Zlatej tretry 

• Všetci účastníci získavajú sladkosti a majú 
zaistený pitný režim 

• Absolútnym víťazom v každej kategórii predá 
cenu jedna zo svetových atletických hviezd 

• Každý účastník finále obdrží pamätný list s 
podpisom niektorej z atletických hviezd 

CCiieellee  

• Prinášať prospech maximálnemu počtu 
občanov 

• Podporovať beh, ako finančne nenáročnú 
a všetkým ľahko dostupnú aktivitu 

• Privádzať k pravidelnému pohybu deti  
a prostredníctvom nich aj rodičov, ktorí 
rozhodujú o tom, či ich dieťa bude 
športovať 

• Prinášať zábavu, aktívnu osvetu a 
propagáciu v oblasti výchovy ku 
zodpovednosti k sebe i okoliu. Zameraná 
je na širokú laickú verejnosť, vrátane detí 
a mládeže 

http://www.cokoladovatretra.cz/


 

PPrríínnoossyy  ČČookkoollááddoovveejj  ttrreettrryy  
ČČookkoollááddoovváá  ttrreettrraa  ssvvoojjiimm  ppaarrttnneerroomm  pprriinnááššaa  

 
 
 
 

• Podporu značky partnera prostredníctvom 
spoločensky prospešného projektu pre 14 000 detí 

• Celoročnú intenzívnu a atraktívnu komunikáciu s 
cieľovou skupinou: rodina 

• Šírenie myšlienok zo svojho pôsobenia formou 
roadshow pri pretekoch v 20 mestách ČR a SR 

• Využitie sociálnych sietí pre komunikáciu 
relevantných produktov a message partnera 

• Využitie kreatívneho tímu Čokoládovej tretry, ktorý 
obsah a jeho formu pre vás vytvorí 

• Podporu dobrej veci s úsporou za prostriedky na 
reklamu a propagáciu 

 

  

  



  

MMeecchhaanniizzmmuuss  ssúúťťaažžíí  vv  rrookkuu  22001199  
 

ZZáákkllaaddnnéé  pprriinnccííppyy  
 

Termín konania:  
apríl – jún 2019 2019 

 

Miesto konania:  

ČR : 24 miest, SR : 5, PL : 5 miest 
 

Hierarchia súťaží: 
Vekové kategórie a disciplíny: 

1. oblastné/mestské kolá ČR) 

2. krajské finále / štvrťfinále (SR, ČR) 

3. Národné finále (SR) 

4. Medzinárodné Semifinále 

5. Superfinále na Zlatej tretre 

Disciplína Ročník 
narodenia 

100m 2013 – 2012 

200m 2011 – 2010 

300m 2009 – 2008 

 



 

MMeecchhaanniizzmmuuss  ssúúťťaažžíí  vv  rrookkuu  22001199  
 
V celoštátnom finále v Košiciach ? sa stretnú deti v slávnostnej atmosfére za účasti národných atletických hviezd 
a za vysokej mediálnej pozornosti. 

 

Postupový kľúč Slovensko : 

Z krajských kôl postupuje prvých 20 pretekárov z každej disciplíny a kategórie do Slovenského finále ( mesto bude   vybrané)                                   

do medzinárodného Semifinále v Ostrave postupuje 6 x 10 = 60 detí 

Odhadovaná účasť: 5 miest ? (Bratislava, Košice,... ???) – 1500 – 2000 deti 
 

Postupový kľúč Česko :  

Z mestských kôl postupuje 18 najlepších chlapcov a 18 najlepších dievčat z každej základnej školy do štvrťfinále (9 miest) 

Z 9 štvrťfinálových kôl postupuje po 9 najlepších chlapcov a 9 najlepších dievčat, spolu 162 detí do 

medzinárodného Semifinále v Ostrave  

Odhadovaná účasť: 24 miest – 9000 detí 

 

Postupový kľúč Poľsko :  

Odhadovaná účasť: 3 mestá – 2500 – 3000 detí , mechanizmus postupujúcich bude upresnený 

Do medzinárodného Semifinále v Ostrave 6 x 10 = 60 detí  

 
15 000 
DETÍ 



 

MMeecchhaanniizzmmuuss  pprreetteekkoovv  vv  rrookkuu  22001199  
Na každé oblastné/mestské kolo Organizačný výbor Zlatej tretry zabezpečuje pre 
každého usporiadateľa nasledujúcu podporu: 

 

• Dodanie diplomov a medailí pre prvých 3 v každej kategórii 
(i nepostupové) 

• Dodanie pozvánok na slovenské finále 

• Dodanie štartových čísel pre všetkých účastníkov 

• Exkluzívne spojenie so značkou Zlatá tretra Ostrava a priame 
napojenie na projekt 

• Kompletné vybavenie usporiadateľa grafickým i tlačeným 
propagačným materiálom (elektronické vizuály pre vlastnú 
inzerciu, logá, tlačené letáky, plagáty, …) 

• Mediálna komunikácia usporiadateľa 

• Oblúk k stupňom víťazov, stupne víťazov 

• Prezentácia partnerov klubu, ak sú v súlade s 
marketingovými záväzkami značky Čokoládová tretra 

• Prezentácia partnerov projektu 

• Propagácia akcie v tlačených, vysielacích aj nových médiách 
formou publikácie článkov, inzercie, pozvánok, súťaží, 
marketingovej podpory 

• Sladké odmeny pre všetkých účastníkov 

• Vlastný profil , udalosť akcie a oddielu na Facebooku 

• Využívanie značky Čokoládová tretra ku svojim propagačným 
účelom na základe predchádzajúceho odsúhlasenia 

• Web a sociálne siete akcie: publikácia noviniek, prezentácia 
oddielu a dokumentácia k jednotlivým kolám 

• Kancelária pretekov (registrácia, štartovné listiny, časomiera, 
spracovanie a publikácie výsledkov, cieľová kamera) 



 

ŠŠttvvrrťťffiinnáálloovvéé  mmeessttáá  ––  ČČeesskkáá  rreeppuubblliikkaa  
 
 

Hlavné mesto Praha - Dukla Praha 
Juhomoravský kraj - Brno 
Moravskoslezský kraj - Ostrava 
Stredočeský kraj - Kladno 
Karlovarský a Plzeňský kraj  - Plzeň 
                                                                                                  

Juhočeský kraj        - České Budějovice  
Pardubický a Královohradecký kraj - Pardubice 
Liberecký a Ústecký kraj   - Jablonec 
N/N Olomoucký a Zlínsky kraj - Olomouc 

 

 

 

 

 



 

ÚÚččaassttnníícckkee  mmeessttáá  --  PPooľľsskkoo  
Slezské vojvodstvo: 

 

1. Katowice 

2. Rybnik 

3. Bielsko Biala 

4. ???? 

 
Do medzinárodného semifinále postupuje 60 
najlepších detí z Poľska. 

 
Odhadovaná účasť v PL: 2 500 – 3 000 



 

ÚÚččaassttnníícckkee  mmeessttáá  22001199  --  SSlloovveennsskkoo  

Čokoládová tretra Slovensko 2019 

Štvrťfinálové / krajské kolá 21.-23.5. 2019 : 

• Košice 

• Bratislava 

• ?? Oslovenie a výber záujemcov o organizáciu 

Odhadovaný počet detí: 1500 - 2000 

Slovenské finále 5. júna 2019 

Slovenské finále v Košiciach bolo 1. júna 2018 

v unikátnom prostredí historického centra mesta          

V roku 2019 budú súťaže na štadiónoch 

Do Semifinále a Super finále v Ostrave bude postupovať zo 
Slovenska 60 detí ! ( v 2018 to bolo spolu 12 detí ) 



 

ČČookkoollááddoovváá  ttrreettrraa  22001177  BBrraattiissllaavvaa  
• Viac ako 300 detí  

• Z oslovených 155 ZŠ a športových klubov sa podujatia zúčastnilo 18 

• 1. krát v centre mesta, Hviezdoslavovo námestie 

• Patrón: Ján Volko 

• Víťazi z Bratislavy sa umiestnili na stupňoch víťazov v Superfinále 

• Výsledky nájdete na http://statistika.atletika.sk/upload/1605%20ba%20čok%20tretra.pdf 

• Fotogalériu z podujatia nájdete tu: https://s3-eu-west-
1.amazonaws.com/clients.fotosport.sk/nasa_cokotretra_bratislava.zip 

Čo sme sa naučili? 

„Pár sekúnd behu a sladká odmena, dokážu vyčariť 

úsmev na detskej tvári.“ 

http://statistika.atletika.sk/upload/1605%20ba%20čok%20tretra.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/clients.fotosport.sk/nasa_cokotretra_bratislava.zip
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/clients.fotosport.sk/nasa_cokotretra_bratislava.zip


„O pretekanie je taký záujem, že sa musíme vrátiť na štadióny“ 

 
 

Čokoládová tretra 2018 : Bratislava, 

Košice, Lučenec, Dubnica a finále Košice 
 

 

• Viac ako 1.250 detí ! 

• Slovenské Finále opäť v centre Košíc so 72 finalistami 

• Patróni: Dana a Jana Velďákové, Ján Volko, Igor Kováč 

• 12 slovenských detí priamo v medzinárodnom SUPERFINÁLE v Ostrave 

• 2 zlaté medaily pre Slovensko 

• Veľký medzinárodný úspech našich detí : 6 zo 16 medailí putovalo na Slovensko  

• Čo sme sa naučili? 



 



SSttuuppnnee  vvííťťaazzoovv  aa  bbllaahhoožžeellaanniiee  ššppoorrttoovvýýcchh  hhvviieezzdd  jjee  ssnnoomm  ššiikkoovvnnýýcchh  ddeettíí  

  PPrráávvoo  rreepprreezzeennttoovvaaťť  SSlloovveennsskkoo  ssii  mmuussiiaa  vvyybboojjoovvaaťť  !!  



MMeeddzziinnáárrooddnnéé  SSeemmiiffiinnáállee  aa  SSuuppeerrffiinnáállee  
ČČookkoollááddoovveejj  TTrreettrryy  22001199  
nnaa  IIAAAAFF  WWoorrlldd  CChhaalllleennggee  ZZllaattáá  ttrreettrraa  OOssttrraavvaa  
19.6. 2019 Vítkovice-Ostrava SEMIFINÁLE 

282 semifinalistov z 3 krajín : 

• 162 detí z ČR 

• 60 detí zo SR 

• 60 detí z PL 

 
20.6.2019 Vítkovice - Ostrava SUPERFINÁLE 

48 super finalistov, 8 finálových disciplín 

( premiérovo aj hod oštepom vertex pre starších) 

24 najlepších dievčat a 24 najlepších chlapcov 

v hlavnom programe pred 15.000 divákmi 
IAAF World Challenge Zlatá tretra Ostrava 2019 



 



 

 

PPrreezzeennttáácciiaa  ppaarrttnneerraa  --  pprreedd  ppoodduujjaattíímm  oofffflliinnee  
 

 

 
 

 

 

 

 

Umiestnením letákov a plagátov na vybrané verejné miesta 
priblížime preteky deťom, ich rodičom a verejnosti s potenciálnym 
vzťahom k športu. 

štadióny, fitness centrá, MHD, školy 

tam, kde je naša cieľová skupina 

najefektívnejšia vizibilita pre partnera 



PPrreezzeennttáácciiaa  ppaarrttnneerraa  ––  uummiieessttnneenniiee  llooggaa  
   

 ....alebo cesta do detskej izby 

 
 



 

 

PPrreezzeennttáácciiaa  ppaarrttnneerraa  ––  ppooččaass  ppoodduujjaattíímm  oofffflliinnee  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

Vaše logá a bannery budú umiestnené na miestach, kde sa  

zdržiava najväčšie množstvo ľudí a odkiaľ je najviac fotografií. 

cieľ pretekov a jeho okolie 

kumulácia ľudí počas pretekov 

najefektívnejšia vizibilita pre partnera 

 
 
 
 
 

PORTFÓLIO OFFLINE PREZENTÁCIE 

▪ Panel 3x1 m v cieľovej rovinke 

▪ Panel 3x1 m popri trati 

▪ Pozadie pre vyhlasovanie a TK 

▪ Víťazný oblúk na štarte a v cieli 

▪ Akékoľvek ďalšie nosiče s logom 
partnera podľa dohody 

▪ Maskot rozdávajúci sladkosti 
prípadne reklamné predmety 

▪ Stánok 



 

PPrreezzeennttáácciiaa  ppaarrttnneerraa  ––  uummiieessttnneenniiee  llooggaa  
Banner 3x1 m  s vašim logom Víťazný oblúk s vašim logom 



 

 

 
 
 
 
 
 

Na sociálnych sieťach máme prístup k 25-tisícovej atletickej 
základni, ktorá pozná značku Čokoládová tretra. Ako partner sa tak 
dostanete do povedomia tejto skupiny platenou aj neplatenou 
propagáciou. 

Prezentácia partnera 
online 

Web a sociálne siete 

podchytená cieľová skupina 

najefektívnejšia vizibilita pre partnera 

 
 
 
 
 

PORTFÓLIO ONLINE 
PREZENTÁCIE 

• Web 

• Facebook 

• Instagram 

• Youtube 



Prezentácia partnera – online 
 
 

• nadviažeme na rozbehnutý projekt z rokov 2017 a 2018 

• facebook použitý aj ako informačný kanál - predstavenie partnera 

• spolupráca s partnerskými FB účtami - väčší zásah 

• príprava a prevedenie súťaže - promo špeciálne na vami vytipovaný produkt 
 

 

• Instagram – najrýchlejšie rastúca soc. sieť – veľmi obľúbený 

• prezentácia partnera pomocou #hashtagov, tagov 

• spolupráca s partnerskými IG účtami – väčší zásah 

• príprava a prevedenie súťaže – promo špeciálne na vami vytipovaný produkt 
 

Web : www.cokoladovatretra.sk – kompletné informácie a registračný systém pre verejnosť 

Kampaň 
• Platená i neplatená 
• Cieľ zvýšiť povedomie o pretekoch, o aktivite a produktoch partnera 
• Prebiehať bude pred, v priebehu aj po pretekoch 

 
50 000 

OSLOVENÝCH 

http://www.cokoladovatretra.sk/


 

PPrreezzeennttáácciiaa  ppaarrttnneerraa  
hospitality 

 
▪ VIP pozvánky a vstupenky na partnerské 

akcie Atletika Košice - JBL Jump Fest 

▪ VIP servis a voľný vstup pri pretekoch SSK 
Vítkovice IAAF World Challenge Ostrava 
Golden Spike 

▪ VIP servis a voľný vstup pri pretekoch 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena za marketingové práva, plnenia a služby definované v tejto ponuke pre pozíciu Partner podujatia 
pre celoslovenský projekt je stanovená vo výške 2.000 Eur bez DPH 



 

KKoonnttaakktt  
  

  
 
 
 
 

 
Mgr. Naďa Bendová 

NAŠA ATLETIKA o.z 

+421905783155, somatlet@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/Čokoládová-tretra-Slovensko-1247637691957765/ 

 
www.cokoladovatretra.cz 

www.facebook.com/cokoladovatretra 

www.nasaatletika.sk 

mailto:somatlet@gmail.com
http://www.facebook.com/%C4%8Cokol%C3%A1dov%C3%A1-tretra-Slovensko-1247637691957765/
http://www.cokoladovatretra.cz/
http://www.facebook.com/cokoladovatretra
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