
Zápis ze schůze masters komise konané v Třeboni 19. července 2014 
 

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

 
1. Lékařské prohlídky pro kategorie masters dle směrnice ČVS schválené 

předsednictvem 8.1.2014 – směrnice byla změněna a odpovídá FISA pravidlům, kde 
je jasně stanoveno v pravidle č. 99 v bodě 1.1. – viz informace z FISA z 15.1.2014 
zaslaná všem federacím, že lékařská prohlídka obsahující EKG a zátěžový test není 
povinná pro kategorie masters, ale pouze se doporučuje. Změna byla odsouhlasena 
valnou hromadou na základě vystoupení J. Krejzy z KVM Mělník s tímto 
požadavkem. Předsednictvo odsouhlasilo tuto změnu na své schůzi dne 27. května 
2014. 

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

Ballarat nedaleko Melbourne, která se bude konat v říjnu. Ještě před tím se však bude 
konat EUROMASTERS regata v Mnichově v termínu 24. – 26.7.2014, na kterou je již 
zveřejněna startovní listina, kde je velká účast závodníků z ČR. 

 
3. Primátorky – VK Bohemians uspořádala party pro závodníky masters v sobotu po 

závodech na pozemku u loděnice, která byla velmi kladně hodnocena závodníky a 
komise děkuje P.Šveňhovi za skvělou organizaci. 

 
4. Mistrovství ČR masters  v roce 2014 se konalo v Třeboni  19. – 20. července. Nový 

závodní program se osvědčil včetně zařazení nového závodu mixových osem masters.  
Třeboň se zhostila organizace na výbornou a Mistrovství proběhlo v pohodě a klidu a 
závodníci byli spokojeni. To, že se konalo Mistrovství pouze pro masters veslaře 
neovlivnilo počet závodníků. Byla přibližně stejná účast jako v loňském roce a 
osvědčily se i vložené závody dračích lodí a gigových osem.  

 
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 Račicích na věži v pátek 26.září 2014 u 
příležitosti konání Mistrovství ČR ve sprintu po dojetí posledního závodu. 

 
Zapsala: Zdena Norková 
 


