
Krokodýlí šplouch
26.4.2015 Brno-Lesná
Vrchní rozhod!í: Martin Sukup I.

25m, 6 drah, obrátky hladké, ru!ní m"#ení                                  zpracovala: Eva Himrová



  


  

  

  

  

  

  


  
  
  
  
  
  

  
  


  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



  




       

        
        


       

        
        



  




       

        
        
        


       

        
        
        


       

        
        
        


       

        



  




       

        
        
        


       

        
        
        


       

        
        
        
        
        
        
        
        
        


       

        
        
        
        
        
        


       

        
        
        
        
        
        
        
        


       

        
        



  




       

        


       

        
        
        
        


       

        
        
        
        
        


       

        
        
        

       
        
        


       

        
        


       

        



  




       

        


       

        
        


       

        



  




       

        
        
        


       

        


       

        
        


       

        
        



  




       

        


       

        
        


       

        
        
        
        
        
        
        
        
        


       

        
        
        
        
        
        
        


       

        
        
        
        
        


       

        
        



  




       

        



       

        
        
        


       

        
        
        
        


       

        
        
        
        


       

        
        



  




       

        


       

        
        



  




       

        


       

        



  




       

        
        


       

        
        
        


       

        
        
        
        
        
        


       

        
        
        
        
        
        


       

        
        
        
        
        
        
        


       

        
        
        




  




       

        
        


       

        


       

        
        


       

        
        
        


       

        
        
        
        
        


       

        


       

        




  




       

        
        


       

        
        
        


       

        
        
        
        


       

        



  




       

        


       

        
        
        
        


       

        
        


       

        



  


      

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 
 


