
Zápis ze schůze masters komise konané v Olomouci  

 20. února 2022 
 

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

 
1. Pavlína Žižková zajela na Mistrovství ČR na trenažérech rekord v ženách 40 – 49 let a 

svým časem 7:05,70 se umístila v závodě žen na krásném 3. místě a patří jí velká 
gratulace.  
 

2. Návrh V.Černáka na finanční ocenění nejlepších 10 masters veslařek a veslařů byl 
schválen předsednictvem ČVS na schůzi 10.8.2021 – bod 15 zápisu z jednání 
předsednictva ve znění: „Předsednictvo odsouhlasilo podmět vzešlý z komise Masters 
ohledně zohlednění výsledků Poháru Masters v podpoře jednotlivých klubů na 
sportovní činnost.. Závodní kategorie Masters může pro svůj mateřský klub (nikoliv 
pro sebe) získat finanční bonus dle umístění v Poháru 10.000,- Kč za 1.místo až 1.000,- 
Kč za 10.místo.“ Komise tímto děkuje předsedovi ČVS O.Šebkovi za přednesení 
návrhu a předsednictvu ČVS za schválení. 
 

3. Na základě bodování závodníků masters byli oceněni první 3 závodníci a závodnice 
masters na slavnostním večeru Vyhlášení veslaře roku. P.Žižková dělala bodování a D. 
Grexová ušila trička pro oceněné. Oběma patří dík za jejich činnost. 
 

4. Mistrovství ČR na dlouhé trati. Na základě požadavku KVM Mělník byl zařazen závod 
pro masters 4x- mixM místo původních 4x-žM a 4- mM, protože se nikdy nehlásili 
mužské posádky, takže nyní bude závod gendrově vyvážený. Předseda STK R.Vondrák 
byl informován, aby tento závod dal do Celostátního vypsání závodů. 
 

5. Mistrovství ČR masters se bude konat v Třeboni 16.-.17. července. Závodní pořad 
zůstává beze změny. Tomáš Klíma zaslal propozice v angličtině, které byly přeposlány 
na World Rowing ke zveřejnění v mezinárodním kalendáři WR.  
 

6. V letošním roce se bude konat Euro Masters regata na Bledu ve dnech 16.-19.června. 
Přihlašovací systém bude spuštěn 1.dubna a veškeré informace jsou na  
www.euromastersregatta.com. 

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

přihlášek bude 31.července, další detaily budou zveřejněny po site visit World Rowing 
masters komise, která se bude konat 11.-13.3. v Libourne, kde bude přítomna 
Z.Norková. Závodní pořad je již zveřejněn na www.wrmr22.com.  
 

8. 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. 
 

9. Příští schůze masters komise se bude konat na Mistrovství ČR masters v Třeboni..  
 
Zapsala: Zdena Norková 
 


