
Zápis ze schůze masters komise konané v Olomouci 17.února 2013 
 

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

 
 
 

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 zatím zveřejněn 
program závodů a odkaz na ubytování. Zásadní informace ve formě bilténu č. 2 by 
měly být zveřejněny v březnu. 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. 

 
2. Pokud se týká Primátorek, komise zásadně nesouhlasí se zavedením vkladů pouze pro 

masters závodníky na regatě, kde se vklady nevybírají. Komise žádá o zrušení 
vybírání vkladů a považuje to silně za neetické vybírat vklady od důchodců, kteří tvoří 
velkou skupinu (kategorie E a starší) při stoupajících životních nákladech a stávající 
výši důchodů. Navíc není respektován názor závodníků masters a i přes provedenou 
anketu, která byla předána OV Primátorek a jasně ukázala, že 80 % závodníků by 
preferovalo start v neděli ráno, jak tomu bylo doposud, závody masters byly přesunuty 
na sobotu, aniž by byla komise jakkoliv informována. Tímto přesunem narůstají 
náklady pro mimopražské závodníky o nocleh v Praze, který není nejlevnější a tím 
ještě při vybírání vkladů zcela znemožní z finančních důvodů mnohým důchodcům se 
závodů zúčastnit. Primátorky jsou závody, které mají sponzory a nevidíme důvod, 
proč mají ještě vydělávat na vkladech od důchodců. Pokud tedy není možné zařadit 
závody v neděli i přes nesouhlas většiny, žádáme důrazně o zrušení vkladů pro 
závodníky masters!!! Komise žádá potvrzení tohoto požadavku od OV Primátorek, 
případně od ČVS, který je nadřízeným orgánem tohoto výboru. 

 
3. Mistrovství ČR masters  v roce 2013 se bude konat v Třeboni spolu s Mistrovstvím 
ČR seniorů B 13.-14. července. Zařazení nově mixových párových čtyřek v letošním 
roce se osvědčilo a pořad závodů byl vyhovující. 

 
4. Byl projednán návrh KV Mělník, aby se do bodování zařazovaly i mixové závody. 

Návrh byl komisí odsouhlasen a od roku 2013 budou do bodování, které dělá 
dobrovolně Roman Novotný, zařazeny i závody mixů. 

 
5. FISA odsouhlasila novou věkovou kategorii K pro závodníky ve věku 85 let a více. 

Tato kategorie je již vypsána na FISA světové regatě ve Varese v roce 2013. 
 

6. Komise bude nadále pracovat v novém složení:  
Z. Norková – předsedkyně, J.Akai, D.Grexová, R.Gwozdiak, J.Janus, A.Herinková, 
V.Šantrůčková, L.Vokřál, P.Žižková 

 
7. Příští schůze masters komise se bude konat v Třeboni v sobotu 13. července 2013 u 

příležitosti konání Mistrovství ČR masters. 
 

Zapsala: Zdena Norková 



 


