
Májové Brno 2015
41. ročník

Vrchní rozhodčí: Ladislav Štefl I.
# #       Tereza Rychnovská II.

1.-2.5.2015
Brno - Lužánky
50m, 8 drah

Zpracoval: Lukáš Himr II.

Klub plaveckých sportů policie KOMETA Brno



  


  

  
 

  
 

  

  
 
 

  


  
  
  
  
  
  
  
  

  


  
  
  
  

  

 

 



  


  
  
  




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




  
  
  
  




  
  
  




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  




  




  
  
  
  




  
  
  
  
  
  
  
  



  


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        




  


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


         

         

         

         

         

        

        

 


      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

  


      

        

        

        



  


        

         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        




  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        


        


        




  


        

         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  


      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        

        

        

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


        




  


         

         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        




  


        

         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        




  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        




  


         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


        


        




  


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


         

         

        

        

 


      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


        

         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        


        




  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        




  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        




  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
 


      

        
        
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
  


      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        




  


         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


        

         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        


        




  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
         
         
         
        
        
        
 


      

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        




  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        


        




  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
        
        
        
        
 


      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        


        




  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        




  


        

         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        


        




  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
         

        
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        


        




  


        

         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
 


      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        




  


         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        




  


         

        

        

        

        



  


        

         
         
         
         
        

       
        
        
        
        
        

       
       

        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        


        




  




    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  

   
  

    
  

    
  

    
  



  


    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  



  


    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  



  


    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
   
  

    
  

    
  

    
  


