Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážená pani trénerka/ tréner, milí rodičia !
Svetový rekordér, trojnásobný olympijský víťaz a majster sveta v hode oštepom Jan Železný, majster
Európy a slovenský rekordér v šprintoch Ján Volko, Danka a Janka Velďákové ako ambasádori projektu,
Vám zasielajú pozvánku k zapojeniu sa do unikátneho medzinárodného projektu Čokoládová tretra
Slovensko .
Tento medzinárodný detský bežecký seriál, ktorého domovom je Ostrava, prebieha v Českej republike, na
Slovensku a v Poľsku. Vyvrcholí hlavným programom prestížneho atletického mítingu Zlatá tretra Ostrava
World Athletics Continetal Tour Gold pred 15 000 divákmi. Deti budú mať jedinečnú príležitosť pretekať
súčasne s olympijskými víťazmi, majstrami sveta a Európy či svetovými rekordérmi.
Čokoládová tretra je určená deťom I. stupňa ZŠ.
Žiaci vo veku od 6 do 11 rokov budú súťažiť v 3 vekových kategóriách v behu na 100, 200 alebo 300m
a v hode raketkou (10-11 roční). Z dvoch slovenských štvrťfi nálových kôl v Bratislave a Košiciach postúpi
najlepších 184 detí pretekať do slovenského fi nále Čokoládovej tretry Slovensko, plánovaného na
1. septembra 2020 v Košiciach. Bojovať budú nielen o medaily, ale aj o 80 miesteniek
do medzinárodného semifi nále v Ostrave. V uplynulom roku sa súťaže zúčastnilo 2000 detí na Slovensku
a celkovo 150 000 detí v Poľsku, ČR a na Slovensku.
Naši ambasádori budú deti počas Čokoládovej tretry Slovensko osobne povzbudzovať. Deti si odnesú
určite krásne zážitky, pričom tie, ktoré sa dostanú až do samotného finále isto aj zážitky na celý život.
Radi by sme Vás a Vaše deti pozvali k účasti na týchto pretekoch. Prihlasovanie začalo 1.marca a skončí
14.augusta 2020, prostredníctvom online prihlasovania, ktoré nájdete na stránkach
www.cokoladovatretra.sk.
Samotné preteky sa mali konať pôvodne v termínoch apríl a máj, ale boli preložené z dôvodov
koronavírovej epidémie. Usporiadanie v novom termíne je podmienené súhlasom Hlavného
hygienika a podmienkami, ktoré budú aktuálne v predmetnom termíne pre tento typ súťaží.
Podrobné informácie nájdete v propozíciách, ktoré prikladáme. Viac informácií, momentiek, videí
a ďalšieho nájdete okrem www.cokoladovatretra.sk aj na Facebooku CokoladovaTretraSlovensko
a Instagrame Cokotretrask. Prípadné otázky zodpovieme radi na cokotretra.info@atletikakosice.sk
S úctou k Vašej práci a prianím príjemného dňa
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