
Zápis ze schůze masters komise konané v Račicích 29. září 2012 
 

 
Přítomni: J.Janus, F.Horský,  Z.Norková,   
Omluveni: D.Grexová, A.Herinková,, V.Šantrůčková, M. Švagrovský 

 
 
 

1. Podána zpráva o FISA masters regatě, která s konala v roce 2012 v Duisburgu od 6. do 
9. září, v roce 2013 se bude konat v Itálii ve Varese a v roce 2014 v Austrálii na jezeře 
Ballarat nedaleko Melbourne. 

 
2. Pokud se týká Primátorek, komise provedla na MČR anketu s podpisy závodníků, 

kterou předala na OV Primátorek. Z výsledku ankety vyplývá, že z dotazovaných 112 
závodníků požaduje start masters osem v neděli ráno, 18 závodníků v sobotu 
odpoledne a 9 závodníkům je to jedno. Komise tedy trvá na stanovisku 
k Primátorkám, aby se závody masters jely v neděli, jako tomu bylo v loňském roce. 
Na Primátorky bylo zavedeno startovné 150,- Kč pouze pro závodníky masters, což 
není zcela spravedlivé a k tomu ještě je tendence se závodníky masters manipulovat. 
Žádáme, aby byl tedy respektován názor většiny a již skončily neustálé dohady a osmy 
masters se jezdily v rámci nedělního programu. 

 
3. Mistrovství ČR masters  v roce 2013 se bude konat v Třeboni spolu s Mistrovstvím 
ČR seniorů B 13.-14. července. Zařazení nově mixových párových čtyřek v letošním 
roce se osvědčilo a pořad závodů byl vyhovující. 

 
4. Veslařský klub Mělník navrhuje, aby se do bodování zařazovaly i mixové závody. 

Tuto záležitost projedná komise na příští schůzi komise masters v únoru 2013. 
 

5. Roman Novotný na svou žádost ukončil členství v komisi s tím, že nadále bude dělat 
bodování TOP TEN Masters a tabulku rekordů na trenažéru. Komise si velmi cení 
práce, kterou Roman doposud zastával a rovněž si váží toho, že Roman je ochoten 
pokračovat v bodování, které založil a do dnešního dne vede. Patří mu velký dík. 

 
6. Příští schůze masters komise se bude konat v Olomouci v neděli 17. února 2013 u 

příležitosti konání Mistrovství ČR na trenažérech. 
 

Zapsala: Zdena Norková 
 


