
Zápis ze schůze masters komise konané v Třeboni  

 16. července 2022 
 

 
Přítomni:  V.Černák, D.Grexová, R.Gwozdiak, A.Herinková, T.Klíma, Z.Norková, L.Vokřál 
Omluveni: V.Šantrůčková, P.Žižková 

 
1. Členové komise uctili minutou ticha památku nedávno zesnulého dlouholetého člena 

komise masters Jindry Januse, který celý život zasvětil veslování i jako rozhodči a i 
jako veslař. Je stále ještě držitelem rekordu na veslařském trenažéru v kategorii 90-99 
let. 

 
2. Od začátku soutěře TOP TEN masters sponzorsky šila D.Grexová trička pro první 3 

závodnice a závodníky masters na Vyhlášení veslaře roku, které tímto velice děkujeme. 
V. Černák se nabídl, že by trička obstarával sponzorsky od letošního ročníku. 
P.Žižková dělá nadále bodování a přislíbila udělat průběžný stav bodování po 
Mistrovství ČR masters. 

 
3. Mistrovství ČR na dlouhé trati. Zařazení závodu 4x-mixM se osvědčil jako gendrově 

vyvážený a pro příští rok ho požadujeme dát opět do Celostátního vypsání závodů. 
 

4. Mistrovství ČR masters proběhlo bez problémů v Třeboni 16.-.17. července. Příští rok 
požadujeme termín 15.-16. července a ze závodního pořadu vyřadíme závod 8+ gig, na 
který se v posledních letech nikdo nepřihlásil, ostatní zůstává beze změny. V sobotu 
budou tedy závody č.1 – 11 a v neděli závody č. 12 – 23. Mistrovství ČR masters je 
s mezinárodní účastí a je již velmi populární a letos se ho zúčastnilo 95 zahraničních 
posádek. 

 
5. V letošním roce se konala Euro Masters regata na Bledu ve dnech 16.-19.června a příští 

rok se vrací do Mnichova v termínu 27.-30. července. Předpokládá se, že to bude 
velká regata, protože světová regata se koná v JAR a mnoho lidí dá asi přednost regatě 
v Mnichově. 

 
6. World Rowing Masters regata se bude konat ve Francii v Libourne 7.-11.9. Uzávěrka 

přihlášek je 31.července 2022. 
 

7. Další World Rowing Masters regaty se budou konat v roce 2023 regata v JAR 
v Tshwane 21.-24.9., informace na www.wrmr2023.africa a v roce 2024 v Německu 
v Brandenburgu 11.-15.9. 
 

8. Příští schůze masters komise se bude konat na Mistrovství ČR na trenažérech 
v Jindřichově Hradci v sobotu 18. února.  

 
Zapsala: Zdena Norková 
 


