
Zimní pohár ČR jedenáctiletých
Morava

6.-7.12.2014

Po!adatel:

KPSP Kometa Brno

BRNO, Lesná, 25m, 6 drah

 obrátky hladké

Vrchní rozhod"í:

Martin Sukup  I.           Tereza Rychnovská II.



  


 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  



  

  

 

  

  

 

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  


        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        


        




  


        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



  


       

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

       
     

        
     

        
     

        
     

        


        


        




  


       

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        




  


       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
       
       
       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        


        




  


       

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

       
        
        
        
        
        

       
        

       
        
        

       
        
        
        
        
        
        



  


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




  


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




  


        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


      

        

        

        

        

       

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        




  


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       




  


       

        
     

        
     

        
     

        
   

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

       
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        




  


       

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             



  


      

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     



  


      

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     



  


      

       
               
           

       
               
             

       
               
             

       
               
             

       
               
             

       
               
         

       
               
             

       
               
             

       
               
             

       
               
             



  


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      



  


       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      



  


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       


       




  


       

       

       

       

       

       

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       




  


      

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
   

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
   

       
   

       
   

       
   

       




  


      

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
   

       
     



  


      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      
       
       
       
       
       




  


      

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      
       
       
       

      
       
       
       

      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



  


      

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     

       
     



  


       

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

       
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     



  


       

        
     

        
     

        
     

        
     

        
   

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

        
     

       
     

        
     

        
     

        
     

       
     

        
     

        
     

        
     



  


       

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             

        
             



  


      

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     



  


      

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     

      
  

  

  

  

     



  


      

       
               
             

       
               
             

       
               
             

       
               
             

       
               
           

       



