
Krajský přebor dorostu a 
dospělých

1.5.2015 Brno - Lužánky

Pořadatel: KPSP Kometa Brno

Brno - Lužánky
50m, 8 drah

Vrchní rozhodčí: Ladislav Štefl I.



  


  

  
 

  

  


  
  
  
  
  
  
  
  

  


  
  
  
  
  
  
  
  

 

 



  


         

         

         

         

         

         

        

        

        

        


        


        




  


         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        

        




  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
         
         
         
         

        
         
         
         
         

        
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        




  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


         

         

         

         

         

         

         

        

        

        

        



  


         

         

         

         

         

         

         

        

        

        

        




  


        

         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        



  


         

         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        


        




  


         

         

         

         

         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        

        



  


        

         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


         

         

         

        

        

        

        

        

        




  


         

         

         

         

         

         

        

        

        

        

        

        



  


        

         
             

         
             

         
             

         
         

         
         

        
           

         
             

        
             

        
             

        
             

        
           



  


        

         
               
           

         
               
           

         
               
           

         
               
         

         
               
           

         
               
           

        
               
           

        
               
           

        
               
           

        
               
           

        
               
           



  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
        
        

       
       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


        

         
     

         
     

         
     

         
     

        
     



  


        

         
     

         
     

         
     

         
     

        
     

        
     

        
     



  


        

         
         
         
         
         
         
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        




  


        

         
         
         
         
         

        
         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



  


         

         

        

        

        

        


        




  


         

         

         

         

         

        

        

        



  


        

         
         
         
         
        
        
        

       
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

         
         
         
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        




  


        

         
     

         
     

         
     

         
     

         
     

         
     

         
     

         
     

         
     

         
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        




  


        

         
     

         
     

         
     

         
     

         
     

         
     

         
     

         
     

         
     

        
     

        



