
EUROMASTERS 2014 Mnichov 
25. – 27. července 

 
Závodní program naleznete na stránkách: 
www.regatta-muenchen.de 
E-mail: masters@regatta-muenchen.de 
 
Zvláštní podmínky: 
 

1. délka trati : 1000 m 
6 dráh 
interval mezi závody: 4 minuty 
 

2. uzávěrka přihlášek 
středa 2. července 2014 v 18:00 hod. 
uzávěrka přihlášek pro mixové závody je 26. července 2014 v 15:00 hod. 
terminály pro přihlašování budou v závodní kanceláři 25. a 26. července 2014 
 
Přihlašování je možné pouze on-line na: 
http://www.regatta-muenchen.de 
 
Nebudou přijímány žádné přihlášky zaslané e-mailem. 
 
Adresa pořadatele: 
Regatta München 
Hofmarkstrasse 18, 82152 Planegg, Germany 
Přihlášky po uzávěrce jsou možné v závodní kanceláři do 19:00 hod. předchozího 
dne závodu. V tomto případě se platí dvojnásobné startovné! 
 

3. Losování 
středa 9. července 2014 v 18:00 hod. 
Leistungszentrum München für Rudern und Kanu 
Dachauer Str. 35 
85764 Oberschleissheim, Germany 
 

4. Startovné 
Časné přihlášky od 15. března do 30 dubna 2014: 
skif: 20 EUR 
dvojka a dvojskif: 30 EUR 
čtyřka: 60 EUR 
osma: 80 EUR 
Přihlášky od 1. května do 2. července 2014: 
skif: 24 EUR 
dvojka a dvojskif: 36 EUR 
čtyřka: 72 EUR 
osma: 96 EUR 
 
Platba startovného je možná pouze bankovním převodem s příchodem platby do 2. 
července 2014, veškeré bankovní poplatky musí být hrazeny plátcem startovného. 
Startovné se nevrací. 



 
5. Bankovní spojení 

Förderverein Rudern i.Bayern 
Sparkasse Bamberg, Germany 
IBAN: DE63 7705 0000 0302 1960 35 
BIC: BYLADEM1SKB 
 

6. Dodatečné podmínky 
 

a) půjčování lodí 
Werner Kahl – Die Ruderwerkstatt GmbH 
Tel.: +49 6441 77777, Fax +49 6441 975277 
Email: info@ruderwerkstatt.com 
Uzávěrka pro objednání zapůjčení lodí se uzavírá 1. června 2014! Není možno 
zaručit lodě pro pozdější objednávky. 
 

b) FISA závodní pravidla 
Závody se pojedou podle FISA pravidel. Minimální věk je 27 let dosažený v roce 
2014. 
Váha kormidelnka je 50 kg. Závodník může mít maximální dovažek 10 kg. Vážení 
kormidelníků bude pouze jednou pro celou regatu, a to nejpozději hodinu před jeho 
prvním závodem. 
 
Vážení: 
25. července 2014 od 7 do 8 hod. 
25. července 2014 od 17 do 19 hod. 
26. července 2014 od 7 do 8 hod. 
26. července 2014 od 18 do 19 hod. pro mixové závody 
 
Kormidlovat může jak žena či muž v jakýchkoliv posádkách s kormidelníkem. Věk 
kormidelníka se nezapočítává do průměrného věku posádky. U mixových závodů 
musí být vždy polovina posádky mužská a polovina ženská bez kormidelníka. 
 
Věkové kategorie 
A = min. věk 27 let                     G = průměrný věk 65 let 
B = průměrný věk 36 let             H = průměrný věk 70 let 
C = průměrný věk 43 let             I  =  průměrný věk 75 let 
D = průměrný věk 50 let             J  = průměrný věk 80 let 
E = průměrný věk 55 let              K = průměrný věk 85 let 
F = průměrný věk 60 let 
 
Prokázání věku 
Každý účastník regaty musí být schopen prokázat svůj věk předložením oficiálního 
dokumentu s fotkou (pasem, občanským průkazem, řidičským průkazem). Bude 
prováděna náhodná kontrola. 
 
Oblečení 
Členové jedné posádky musí mít jednotné oblečení. 
Pravidlo jednotného oblečení neplatí pro mixové závody v neděli. 
 



Rozdělení do závodů 
Pokud počet přihlášených lodí bude přesahovat počet možných závodních drah, budou 
přihlášené lodě rozděleny do dvou a více jízd. Pokud bude pouze jedna přihláška 
v jedné kategorii,k tato posádka bude zařazena do závodu nejbližší nižší kategorie. 
 
Ceny 
Medaile obdrží vítěz každé jízdy. Vítěz každé kategorie v jízdě, která obsahuje 
posádky různých kategorií, obdrží rovněž medaile. Platí to jak pro mužské, tak ženské 
závody. 
 
Anti-doping 
Anti-dopingová kontrola je možná i pro masters regaty. 
Potvrzení s diagnózou a užívanými léky musí být odevzdáno v zalepené obálce ještě 
před závodem v závodní kanceláři. Tato bude pouze otevřena před závodníkem 
v případě kontroly, jinak bude vrácena závodníkovi po skončení regaty. 
 

            Zdravotní způsobilost 
Každý závodník je zodpovědný za svůj zdravotní stav. 
 

c) Stravování 
Na závodišti bude možnost stravování jak teplými, tak studenými jídly i nápoji. 
 

d) Ubytování 
Požadavky na ubytování v blízkosti dráhy za slušné ceny zasílejte přímo na: 
Münchner Hotel Verbund GmbH 
Industriestrasse 2, 82140 Olching, Germany 
Kontakt: paní Edith Wittkopf 
Kód: Euro Masters Regatta 
Tel.: +49 8142 444600 
Fax: +49 8142 444611 
Odkaz na jejich rezervační stránku bude na webu regaty v nejbližších dnech. 
 

e) Kempink 
Kempink je přímo u závodní dráhy. Poplatky jsou: 
karavan                   8 EUR/noc 
velký stan               6 EUR/noc 
malý stan                3 EUR/noc 
osoba/noc               2,50/noc 
Rezervace není možná. 
 

f) Masters party 
Masters party bude v sobotu 26. června 2014 na závodišti nebo v blízkosti závodiště. 
Další informace budou na jejich webové stránce v nejbližších dnech. 
 

    VII. Odpovědné osoby za řízení 
Michael Balk, Olivek Bettzieche 
Thomas Stamm 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


