
Zápis ze schůze masters komise konané v Račicích 28. září 2013 
 

 
Přítomni:  R.Gwozdiak, A.Herinková, J.Janus,   Z.Norková, V.Šantrůčková, L.Vokřál, 
P.Žižková 
Omluveni: J.Akai, D.Grexová  

 
 
 

1. Podána zpráva o FISA světové masters regatě v Itálii ve Varese v září 2013. V roce 
2014 se bude konat regata v říjnu v Austrálii na jezeře Ballarat nedaleko Melbourne, 
v roce 2015 v září v Hazewinklu v Belgii, v roce 2016 v Kodani v Dánsku a v roce 
2017 na Bledu ve Slovinsku . V příštím roce se bude rovněž konat EUROMASTERS 
regata v Mnichově v termínu 24. – 26.7.2014. 

 
2. Pokud se týká Primátorek, byla v letošním roce rekordní účast a jak to vypadá, budou 

závody masters osem nadále v sobotu, a proto komise zvažuje, zda by nebylo vhodné 
uspořádat v sobotu večer po závodech party pro závodníky masters. Příští rok pořádá 
Primátorky VK Bohemians Praha, kde by se taková party mohla uspořádat. L.Vokřál 
projedná tuto možnost s předsedou VK Bohemians P.Šveňhou a na příští schůzi 
komise by podal informaci. 

 
3. Mistrovství ČR masters  v roce 2014 – doposud není znám ani termín ani místo 

konání. Vzhledem k tomu, že se koná v termínu 24. – 26.7.2014 EUROMASTERS 
v Mnichově, je třeba, aby termín byl nejpozději do 19.7.2014, aby nekolidoval 
s EUROMASTERS, kde předpokládáme velkou účast našich masters veslařů.  

 
4. Zavedení bodování mixových závodů se osvědčilo a o mixové závody je nyní velký 

zájem ve všech věkových kategoriích. KVM Mělník podal návrh na rozšíření 
mixových závodů pro nepárové veslaře a v roce 2014 tedy bude nově zařazen na 
Mistrovství ČR závod mixových osem masters, a to v sobotu mezi dopoledním 
blokem malých lodí 1x a 2-  a odpoledním blokem 4- a 2x a 4x MIX.  

 
5. Příští schůze masters komise se bude konat v Ústí nad Labem v neděli 16.2.2014 u 

příležitosti konání Mistrovství ČR na trenažérech. 
 

Zapsala: Zdena Norková 
 


