
Zápis ze schůze masters komise konané v Třeboni 18. července 2015 
 

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

 
 
1. Primátorky proběhly bez problémů, masters party se konala ve VK Bohemians. 

 
2. Mistrovství ČR masters se konalo v Třeboni  18. – 19. července. Počet startujících se 

zvyšuje,  jelo 304 posádek a oproti loňskému roku bylo o 9 jízd více a přibyli 
závodníci ze zahraničí. V letošním roce startovali závodníci z Austrálie, Rakouska, 
Slovinska, Německa, Francie a Slovenska. Bude potřeba upravit pořad závodů, aby se 
zvládlo přesedání, protože při narůstajícím počtu závodů nebude možno dodržovat tak 
dlouhé časy mezi závody. Komise STK bude zavčas informována, aby byl správný 
aktualizovaný pořad zveřejněn v celostátním vypsání pro rok 2016. Vzhledem k dobré 
organizaci pořadatelů z Třeboně a spokojenosti závodníků, komise žádá opět 
uspořádat příští rok Mistrovství ČR masters v Třeboni.  

 
3. FISA světová masters regata v roce 2015 se bude konat v Belgii v Hazewinkelu od 

10.-13. září. Veškeré informace jsou zveřejněny na webových stránkách: 
www.wrmr2015.com . 

 
4. Dne 15.1.2015 byla novelizována směrnice k provádění preventivních lékařských 

prohlídek, která je uvedena na svazových stránkách. Lékařskou prohlídku musí mít 
každý masters veslař potvrzenou v registračním průkazu. Prohlídku je možno 
absolvovat u praktického lékaře nebo sportovního lékaře. Součástí prohlídky není 
povinnost zátěžového EKG testu, který je závodníkům pouze doporučen. Prohlídky 
byly kontrolovány zástupcem STK  na Mistrovství ČR masters v Třeboni  a nebyly 
shledány nedostatky. 

 
5. J. Janus, člen masters komise, je novým rekordmanem v jízdě na trenažéru v kategorii 

90 – 99 let v ČR a byl nejstarším účastníkem Mistrovství ČR masters, kde závodil 
v párové čtyřce. Ve svém věku ještě stačí plnit své povinnosti jako rozhodčí a ještě 
práci v komisi masters, Patří mu velký obdiv. 

 
6. Komise shledává stávající systém on-line přihlašování za problematické, protože 

pouze přihlašující za oddíl vidí průběžně přihlášené posádky. V systému ORGA mohli 
všichni závodníci vidět své přihlášky a vyvarovat se chyb, jako se tomu stalo nyní, 
kdy se hlásili závodníci z různých klubů, kde však závodníci nevidí, zda je jejich klub 
dohlásil a stalo se, že neúplné posádky vypadly při losování ze systému. Požadavek 
komise je, aby se i v novém systému umožnil náhled na průběžně přihlašované 
posádky všem závodníkům, jako tomu bylo doposud. 

 
7. Příští schůze masters komise se bude konat v Račicích v neděli 27.září 2015 u 

příležitosti konání Mistrovství ČR družstev v cílové věži po dojetí posledního závodu. 
 

Zapsala: Zdena Norková 
 


