
Zápis ze schůze masters komise konané v Olomouci 18. února 2018 

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

 
 
 
1. Mistrovství ČR masters se bude konat 14. – 15. července v Třeboni. Tomáš Klíma 

udělal i propozice v angličtině a vypsání je rovněž uvedeno ve FISA kalendáři.  
 

2. FISA světová masters regata v roce 2018 se bude konat v USA v Sarasotě 27.-30.září  
a v současné době je již otevřen přihlašovací systém. Veškeré informace jsou na 
www.wrmr2018.com a v češtině na stránkách ČVS v sekci masters.  V roce 2019 se 
bude konat světová regata v Maďarsku na dráze ve Valence. 

 
3. V letošním roce se koná i EUROMASTERS REGATTA v Mnichově 26.-29.července. 

Vypsání již bylo na www.regatta.de, a informace v češtině na stránkách ČVS v sekci 
masters, ale v současné době vypsání na stránkách pořadatele je staženo, takže lze 
očekávat nějaké změny. Jakmile bude opět vypsání k dispozici, bude informace 
aktualizována. 

 
4. Od února platí ve FISA nové kategorie, které jsou již vypsány na světové regatě 

v Sarasotě. Kategorie od 80 let výše jsou po 3 letech – viz příloha s novými pravidly. 
Vzhledem k tomu, že ke změně došlo až po vypsání závodů pro letošní rok, 
provedeme tuto změnu až od roku 2019. Pro naše závody platí tedy ještě letos 
kategorie dle našich pravidel veslování. 

 
5. Letos se konalo první Mistrovství světa na trenažérech pořádaných FISA v Alexandrii 

v USA. Na trenažérech jsou kategorie pro masters dle věku: 30-39 let, 40-49 let a dále 
po 5 letech až do  99 let (tj. 50-54, 55-59, atd. až do 99 let). Prosím, abyste zvážili, zda 
tyto kategorie zavést od příští trenažérové sezóny. To bychom projednali na příští 
schůzi komise masters, kde nás bude, doufám, větší počet přítomných. 

 
6. Příští schůze masters komise se bude konat v sobotu 14. července 2018 na Mistrovství 
ČR masters v Třeboni. 

 
 
 

Zapsala: Zdena Norková 
 


