
Zápis ze schůze masters komise konané v Třeboni 15. července 2017 

 

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

 
 
 
1. Mistrovství ČR masters se  konalo 15. – 16. července v Třeboni. Účast závodníků byla 

přibližně stejná jako v roce 2016. Vzhledem k rostoucímu počtu závodníků ze 
zahraničí a problémem s porozuměním  českému startovnímu povelu „Jste připraveni 
vpřed“ bylo s rozhodčími dohodnuto, že i když se jedná o českou regatu se zahraniční 
účastí, závody, kde jsou zahraniční posádky budou odstartovány  anglickým povelem 
„Attention go“ a tak by to bylo i v dalších letech. Tato změna byla velmi kladně 
hodnocena zahraničními účastníky.  Závodní pořad byl rozšířen o 4+žM na žádost VK 
Smíchov a i když se přihlásily pouze 2 lodě, necháme tento závod ještě nějaký čas 
v závodním programu a uvidíme, zda se udrží.  

 
2. FISA světová masters regata v roce 2017 se bude konat na Bledu 6.-10.září  a 

v současné době je již přihlášeno přes 12.000 slajdů a předpokládá se překonání 
rekordu počtu startujících. Uzávěrka přihlášek je do konce července. Veškeré 
informace jsou na www.wrmr2017.com a v češtině na stránkách ČVS v sekci masters.  
V roce 2018 se bude konat světová regata v USA na Floridě v Sarasotě a v roce 2019 
v Maďarsku. 

 
3. Je zveřejněn průběžný stav bodování TOP TEN masters, které dělá Roman Novotný. 

Bohužel již druhým rokem se objevily v závodech posádky, kde seděli závodníci 
nesplňující  minimální věk 27 let pro závody masters. Týká se to závodu Ústecká 
zatáčka a klubu USK Pardubice. Toto je nepřípustné a je chyba zástupce STK a 
pořadatelů, že takové posádky pustili do závodu masters. Posádky nesplňující věkový 
limit 27 let mohou startovat pouze v seniorských závodech a pokud by byl závod 
sloučen, nesmí se taková posádka objevit ve výsledkách masters. Tento problém byl 
již projednán s předsedou klubu USK Pardubice v Třeboni a zápis posíláme ještě 
komisi rozhodčích a STK a pořádajícímu klubu VK  Ústí nad Labem, aby se tato 
situace již neopakovala a posádky, kde některý člen neodpovídá věkovým pravidlům 
masters, nebyly připuštěny do závodu, který je vypsán pro masters. 

 
4. Primátorky v roce 2017 proběhly bez problémů. 
 
 
5. Příští schůze masters komise se bude konat v sobotu 17. února 2018 na Mistrovství 
ČR na trenažérech v Olomouci. 

 
 
 

Zapsala: Zdena Norková 
 




