
 

Zápis ze schůze masters komise konané v Třeboni  
 15. srpna 2020 

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

 
1. Mistrovství ČR masters se vzhledem k epidemii koronarivu přesunulo na srpnový 

termín, což ovlivnilo množství účastníků z ČR. Závodníků z ČR bylo v letošním roce 
méně, ale přijelo více účastníků z Rakouska, Německa, Maďarska, Slovenska a 
Slovinska. Pořadatelé se zhostili organizace závodů a zázemí na výbornou. Termín 
příštího Mistrovství ČR masters zatím není stanoven, ale bude určitě až po Mistrovství 
světa U23, které se koná 7. – 11. 7. v Račicích. Termín se ještě bude odvíjet dle 
termínu Euro Masters regaty v Mnichově, který ještě není stanoven. 
 

2. FISA světová masters regata v Rakousku v Ottensheimu byla v letošním roce zrušena 
a je přesunuta na příští rok od 1. do 5. září 2021. Další regaty zůstaly v původních 
termínech, kromě Banyoles ve Španělsku, která byla přesunuta na rok 2025. Platí tedy 
v roce 2022 regata ve Francii v Libourne, v roce 2023 regata v JAR v Pretorii, v roce 
2024 v Německu v Ratzerburgu. 
 

3. FISA uspořádá virtuální setkání masters veslařů, kteří si mohou v termínu 2. – 6. září  
zajet 1000 m na trenažéru a poslat čas v dotazníku, který se vyplňuje on-line na 
stránkách FISA. Bude to tzv. WRVMR = World Rowing Virtual Masters Regatta a 
informace jsou na http://www.worldrowing.com/news/participation-the-key-for-2020-
world-rowing-masters-regatta-alternative 
 

4. Euro Masters regata v Mnichově byla přesunuta na 16. – 18. října a informace jsou na: 
https://regatta.bayern/en/euro-masters-regatta-2/ Závodní pořad zatím není zveřejněn a 
bude znám až po přihláškách. Přihlašovací systém bude otevřen 24. srpna a uzávěrka 
přihlášek je 2. září. Vzhledem k vážné koronavirové situaci nebude v provozu 
kempink a rovněž nebude možno používat sprchy. Rovněž zatím není známo, 
kolikadenní bude tato regata, vše bude upřesněno po přihláškách. 
 

5. Primátorky byly rovněž přesunuty na 20. září a závody masters se pojedou v neděli 
dopoledne, protože hlavní pořad, který snímá televize, bude až odpoledne.  
 

6. Vojtěch Černák je  novým členem komise za oblast Morava.  
 

7. Pavlína Žižková bude nadále dělat bodování závodníků masters. 
 

8. Příští schůze masters komise se bude konat na Mistrovství ČR na trenažérech v 
Hodoníně v sobotu 6. 2. 2021. 
 

 
Zapsala: Zdena Norková 
 


