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ČOKOLÁDOVÁ TRETRA
se bude konatMondevil e
v novém termínu
Náhradní termín Čokoládové tretry
v Českém Těšíně byl stanoven na 20.
července. Ve Sportovním areálu
Frýdecká se tak již počtvrté uskuteční základní kolo těchto běžeckých
závodů.
Zúčastnit se mohou děti z celé ČR od 0
do 11 let. Nejlepší 3 závodníci v kaž
dé z postupových disciplín – běhy
na 100 m, 200 m, 300 m a hod oštěpem Vortex (zvlášť dívky a chlapci)
postoupí do slavnostního finále, které
se bude konat 15. září 2021 v Ostravě.
Vyhlášení budou vždy první tři závodníci v každé kategorii a obdrží medaili,
diplom a v případě postupových kategorií i nominační list do finále.
Časový prostor mezi starty jednotlivých kategorií vyplní sportovní ak-
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tivity a další hry s hitrádiem Orion,
atletika pro děti, ale i výzva v podobě
workoutové zóny. Tyto atrakce můžou
využít také sourozenci a další doprovod závodníků. Děti se mohou těšit
na patrona závodu – českého či slovenského slavného atleta.
Závod se uskuteční za každého počasí. Registraci je potřeba provést online
nejpozději 19. července do 20 hod.
Kdo se registrovat nestihne, může
přijít v den závodu na místo, ale to
nejpozději 30 minut před startem své
disciplíny. Propozice, další informace
k závodu a odkaz na online registrace
naleznete na www.cokoladovatretra.
cz a také na www.suzct.cz
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úterý 20. července 2021 v 15.30 hod

ČESKÝ TĚŠÍN
Sportovní areál Frýdecká, Slovenská 2062
online registrace na: www.cokoladovatretra.cz
1. 6. Yšk
1. 7. řeAv

2. 6. Ži n HNo (S)
2. 7. ČeSý ěšín
1. 9. řiC

2. 6. RaSlA (vK)

1. 8. Rn
6. 9. LoUc

2. 8. Pa

2. 6. Rýd-MísK

2. 8. Sín

8. 9. StVa

3. 8. Avíř

2. 6. Oši (k)
3. 8. RoSěj

1. 9. Oši S fIálE

FIálE 22 > 1. 9. sTv

organizátoři si vyhrazují
právo na změny
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