
Zápis ze schůze masters komise konané v Třeboni  

 14. července 2018 
 

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

 
 
 
1. Primátorky – bohužel v letošním roce byly závody masters zrušeny kvůli 

nepříznivému počasí.  
 
2. Mistrovství ČR masters se konalo 14. – 15. července v Třeboni. I přes nezbytné 

přerušení závodů na 1 hodinu kvůli bouřce proběhly závody bez problémů a 
Mistrovství bylo velmi kladně hodnoceno zahraničními závodníky. Třeboňští 
pořadatelé se zhostili organizace na výbornou a patří jim dík. O kvalitě závodů svědčí 
i 323 přihlášených posádek z 8 zemí..  

 
3. FISA světová masters regata v roce 2018 se bude konat v USA v Sarasotě 27.-30.září  

a v současné době je již otevřen přihlašovací systém. Veškeré informace jsou na 
www.wrmr2018.com a v češtině na stránkách ČVS v sekci masters.  V roce 2019 se 
bude konat světová regata v Maďarsku na jezeře Velence a v roce 2020 v Rakousku 
v Ottensheimu. 

 
4. V letošním roce se koná i EUROMASTERS REGATTA v Mnichově 26.-29.července, 

která je již rozlosována. Startovní listina včetně časového rozpisu je zveřejněna na: 
      https://regatta.bayern/en/schedules-emr2018/ 

 
5. Od února platí ve FISA nové kategorie, které jsou již vypsány na Euro-Masters regatě 

v Mnichově a světové regatě v Sarasotě. Kategorie od 80 let výše jsou po 3 letech – 
viz příloha s novými pravidly. Komise navrhuje provést změnu v našich pravidlech od 
roku 2019 – návrh bude předložen na podzimní valné hromadě.. 

 
6. Letos se konalo první Mistrovství světa na trenažérech pořádaných FISA v Alexandrii 

v USA. Na trenažérech jsou kategorie pro masters dle věku: 30-39 let, 40-49 let a dále 
po 5 letech až do  99 let (tj. 50-54, 55-59, atd. až do 99 let). Komise navrhuje zavést 
rovněž pro naše závody na trenažérech nové věkově kategorie dle FISA. Návrh bude 
rovněž předložen na podzimní valné hromadě.  

 
7. Příští schůze masters komise se bude konat na Mistrovství ČR na trenažérech 16.února 

2019.  
 

 
 

 
 

Zapsala: Zdena Norková 
 


