
O pohár zakladatelů 
brněnského plavání

68. ročník

7.února 2015" " " " " " " " "
Brno-Lužánky
Pořadatel: KPSP Kometa Brno

Vrchní rozhodčí:
Martin Sukup I.
Tereza Rychnovská II.



  


  

  
 

  

 

  


  


  
  
  
  
  
  
  
  

  


  
  


  
  
  
  

  

  

  



  


        

        
       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

        
       
       

        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


         

        

        

        

        

        

        

        

        

        


        




  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
        
        
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

         
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        


        




  


        

         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        




  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

        
        
        
        
        
 


      

        
        
        
        
        
        
        
        

       
        
        

       
        
        
        
        
        



  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

        
        
        
        
        



  


        

        
        
        
        




  


        

         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

        
        
        
        




      

        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        




  


        

        
        
        
        
        
        



  


        

        
        
        
        
        



  


        

        
        
        
        
        
        



  


        

        
        
        
        
        
        
        



  


        

        
        
 


      

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        


        




  


        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


         

         

         

        

        

        

        

        

        

        



  


         

         

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
   
  

    
  

    
  


    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
   
  


    

  
    

  
    

  
   
  

   
  

    
  

    
  

    
  

    
  

    
  



  


    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  


    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  


    

  
    

  
    

  
    

  
   
  

   
  

    
  

    
  

    
  

   
  


