
 

Zápis ze schůze masters komise konané v Třeboni  
 17. července 2021 

 
 
Přítomni:  V.Černák, D.Grexová,  R.Gwozdiak, A.Herinková, T.Klíma, Z.Norková,  
                V.Šantrůčková,  L.Vokřál,  
Omluveni: P.Žižková 
Host: O.Šebek – předseda ČVS 
 

 
1. Mistrovství ČR masters se konalo v tradičním termínu v červenci a bylo přihlášeno 

283 posádek, z toho 76 (28 %) ze zahraničí z Rakouska, Německa, Chorvatska, 
Polska, Holandska a Francie. Pořadatelé se zhostili organizace závodů a zázemí na 
výbornou. Kromě závodů se konalo vyhlášení nejlepších masters veslařek a veslařů  za 
rok 2020 dle výsledků bodování TOP TEN Masters. Termín příštího Mistrovství ČR 
masters navrhuje komise zachovat, tedy 16.– 17. července 2022.  
 

2. Byl přednesen návrh V. Černáka o finančním ocenění z prostředků ČVS nejlepších 10 
masters veslařek a veslařů za účelem zviditelnění masters závodníků v klubech. Návrh 
spočívá v tom, že by ČVS posílal do klubů odstupňované finanční odměny (např. od 
1.000 Kč od 10. místa po  10.000 Kč pro vítěze bodování jak žen, tak mužů) po 
ukončení sezóny a zveřejnění konečného stavu bodování. Tyto finanční odměny by 
nedostávali závodníci, ale obdržely by je kluby jmenovitě za příslušného závodníka 
pro klubovou činnost. Komise tento návrh přednesla předsedovi ČVS O.Šebkovi 
k projednání na schůzi předsednictva ČVS. 

 
3. World rowing masters regata v Rakousku v Ottensheimu byla v letošním roce 

definitivně zrušena  Další regaty zatím zůstaly v původních termínech. Platí tedy 
v roce 2022 regata ve Francii v Libourne 7.-11.9., v roce 2023 regata v JAR 
v Tshwane 22.-24.9., v roce 2024 v Německu v Brandenburgu 11.-15.9. 

 
4. Euro Masters regata na Bledu byla přesunuta na 16. – 19. září a informace jsou na: 

https://www.bledrowing.com/regattas/2021-euro-masters-regatta-on-tour/ Uzávěrka  
přihlášek je 19. srpna.. Euro Masters regata na Bledu se bude konat v roce 2022 
v termínu 16.-19.6. 
 

5. Primátorky se budou konat v letošním roce pro masters v sobotu 18. září odpoledne.  
  

6. Pavlína Žižková bude nadále dělat bodování závodníků masters. 
 

7. Příští schůze masters komise se bude konat na Mistrovství ČR na trenažérech.  
 

 
Zapsala: Zdena Norková 
 


