
Zápis ze schůze masters komise konané v Pardubicích 8. ledna 2012 
 

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

 
 

1. Nový program závodů na trenažérech, kdy byly přesunuty závody masters na konec 
pořadu, je po zkušenostech z prvních dvou kol poháru nevyhovující, protože po odjetí 
závodů mužů seniorů se hala vyprázdní a závody kategorií masters nemají správnou 
atmosféru. Vždy se dával vrcholný závod na konec pořadu, což je logické a nevidíme 
důvod pro přesunutí závodů masters na konec závodů. Závody masters se jezdily 
v polední pauze před hlavními závody, což bylo podstatně lepší. Komise navrhuje, aby 
se STK tímto problémem zabývala a zvážila možnost vrácení závodů masters před 
hlavní závody. jako tomu bylo doposud 

 
2. FISA masters regata v roce 2012 se bude konat v Duisburgu od 6. do 9. září, v roce 

2013 v Itálii ve Varese a v roce 2014 v Austrálii na jezeře Ballarat nedaleko 
Melbourne a pro rok 2015 je již 5 kandidátů. Podána informace o Duisburgu, který je 
velmi dobře na regatu připraven. Bude nový závodní program, který bude zveřejněn 
na webových stránkách Duisburgu nejpozději v březnu. Stránky Duisburgu jsou: 
www.fisawrm2012.com 

 
3. Pokud se týká Primátorek a Mistrovství ČR masters, komise trvá na stanovisku 

k Primátorkám, aby se závody masters jely v neděli, jako tomu bylo v loňském roce a 
Mistrovství ČR masters bylo rozšířeno o závod M4x- mix  v prvním dnu, v druhém 
dnu zůstává závod M2x mix beze změny. 

 
4. FISA bude rozšiřovat věkové kategorie masters, zatím to bude v Duisburgu kat. J1 pro 

věk 80 let a více a kat. J2 pro věk 85 let a více a pokud se to osvědčí, bude od roku 
v nových pravidlech FISA kategorie K. U nás zatím máme stále pouze kategorii I pro 
věk 75 let a více, proto žádáme při tvoření nových českých pravidel veslování zatím 
rozšířit věkové kategorie o kategorii J 80 let a více, která se ve FISA již jezdí několik 
let. 

 
5. Příští schůze masters komise se bude konat v Třeboni v pátek 13. července 2012 u 

příležitosti konání Mistrovství ČR masters cca 30 minut po dojetí posledního závodu 
masters, pokud budou opět závody masters v pátek a v sobotu. 

 
Zapsala: Zdena Norková 
 


