Zápis ze schůze masters komise konané v Třeboni 13. července 2013
Přítomni: J.Akai, R.Gwozdiak, A.Herinková, J.Janus, Z.Norková, V.Šantrůčková, L.Vokřál,
P.Žižková
Omluveni: D.Grexová

1. Podána zpráva o FISA světové masters regatě, která se bude konat v Itálii ve Varese
v září 2013. Je spuštěna webová stránka www.wrmr2013.com, kde je zveřejněno online přihlašování, odkaz na ubytování a další informace ve formě bilténu č. 2. V roce
2014 se bude konat regata v říjnu v Austrálii na jezeře Ballarat nedaleko Melbourne a
v roce 2015 v září v Hazewinklu v Belgii. V příštím roce se bude rovněž konat
EUROMASTERS regata v Mnichově v termínu 25. – 26.7.2014.
2. Pokud se týká Primátorek, startovné budou platit všichni závodníci startující v osmách
kategorií A – F a osmy kategorií G – I startovné neplatí (závodníci od věku 65 let).
ČVS se zcela distancuje od Primátorek a vše je odviské na rozhodnutí OV Primátorek,
což jsou předsedové pražských oddílů a bohužel ten má zájem pouze vybírat startovné
od masters veslařů a jediný ústupek je, že závodníci starších kategorií jsou od placení
startovného osvobozeni a další požadavky jsou zcela ignorovány (požadavek na start
v neděli, jako tomu bylo doposud).
3. Mistrovství ČR masters v roce 2013 se konalo v Třeboni spolu s Mistrovstvím ČR
seniorů B 13.-14. července. Organizace pořadatele byla dobrá, pouze byla kritika na
velmi levné plechové medaile, neboť ČVS již medaile pořadateli nedává a ani na ně
nepřispívá. Komise masters doporučuje, aby svaz přispíval alespoň částečně na
medaile, aby pořadatel mohl pořídit trochu reprezentativnější medaile. Dost závažným
nedostatkem bylo to, že zástupci oddílů neobdrželi startovní listiny před schůzkou
zástupců a to kvůli tomu, že ČVS se nebyl schopen dohodnout s pořadateli a dodal
pouze omezené množství programů pro rozhodčí.
4. Zavedení bodování mixových závodů se osvědčilo a o mixové závody je nyní velký
zájem ve všech věkových kategoriích.
5. Příští schůze masters komise se bude konat v Račicích v sobotu 28. září 2013 u
příležitosti konání Mistrovství ČR družstev.
Zapsala: Zdena Norková

