
Zápis ze schůze masters komise konané v Račicích 26. září 2014 
 

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

 
1. Projednána otázka bodování. Pořadatelé si na závodech dodatečně zařazují závody pro 

kategorie masters, které nejsou uvedeny v celostátním vypsání. Tyto závody však 
nemohou být zahrnuty do bodování, protože dle pravidel bodování z roku 2013, která 
jsou zveřejněna na svazových stránkách, je jasně stanoveno, že: „bodovány jsou 
všechny masters závody na území ČR vypsané ČVS v celostáním vypsání“. 
Roman Novotný je příslušně informován. 

 
2. Podána zpráva o FISA světové masters regatě v Austrálii na jezeře v městečku 

Ballarat nedaleko Melbourne, která se bude konat v říjnu. Světové regaty se zúčastní 
pouze 5 závodníků z ČR a celkově je přilášena cca třetina závodníků z celého světa 
oproti loňské světové regatě ve Varese. Ještě před tím se však konala 
EUROMASTERS regata v Mnichově v termínu 24. – 26.7.2014, kde byla velká účast 
závodníků z ČR a byla rekordní účast závodníků nejen z Evropy, protože dali přednost 
závodům, kde bylo téměř poloviční startovné oproti FISA masters regatě v Austrálii. 

 
3. Primátorky pořádá v roce 2015 VK Slavia Praha, která však nemá podmínky pro 

uspořádání masters party. VK Bohemians uspořádala v letošním roce  velmi úspěšnou 
party pro závodníky masters v sobotu po závodech na pozemku u loděnice a 
A.Herinková s L.Vokřálem se pokusí projednat s  P.Šveňhou, zda by byl ochoten  tuto 
akci opět uspořádat v roce 2015. 

 
4. Mistrovství ČR masters se bude konat v roce 2015 v Třeboni  18. – 19. července spolu 

s Mistrovstvím ČR seniorů.  
 
5. Mistrovství ČR na dlouhé trati v Hoříně – změna ve vypsání závodů masters pouze 

4x- žM a 4- mM se osvědčilo a může tak zůstat i pro příští rok. 
 

6. Příští schůze masters komise se bude konat v Olomouci v sobotu 14.února 2015 u 
příležitosti konání Mistrovství ČR na trenažérech cca 2 hodiny před závody masters. 

 
Zapsala: Zdena Norková 
 


