
Nominacky SP sprint ne 23.09.2018 12:05
Výsledky s mezičasy Strana 1 OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2016 

sto tČí Jméno Čas

h  (21) 4,2 km  80 m 21 K
1(45) 2(46) 3(31) 4(32) 5(33) 6(34) 7(49) 8(51) 9(48)

10(35) 11(36) 12(37) 13(38) 14(39) 15(47) 16(40) 17(41) 18(42)
19(43) 20(50) 21(44) Cíl

1 39 Král Vojtěch 15:17 0:31 0:00 (1) 0:44 +0:01 (8) 1:05 +0:00 (6) 1:32 +0:03 (11) 3:07 0:00 (1) 3:17 0:00 (1) 3:37 +0:00 (2) 3:52 0:00 (1) 4:43 0:00 (1)
0:31 0:00 (1) 0:13 +0:03 (18) 0:21 +0:01 (3) 0:27 +0:03 (12) 1:35 0:00 (1) 0:10 +0:02 (5) 0:20 +0:01 (2) 0:15 0:00 (1) 0:51 +0:01 (2)
5:31 0:00 (1) 6:10 0:00 (1) 9:22 0:00 (1) 9:40 0:00 (1) 10:41 0:00 (1) 10:52 0:00 (1) 11:32 0:00 (1) 12:02 0:00 (1) 12:30 0:00 (1)
0:48 0:00 (1) 0:39 +0:01 (3) 3:12 +0:01 (2) 0:18 0:00 (1) 1:01 +0:10 (13) 0:11 +0:01 (2) 0:40 0:00 (1) 0:30 +0:01 (3) 0:28 0:00 (1)

14:19 0:00 (1) 14:34 0:00 (1) 15:11 0:00 (1) 15:16 0:00 (1)
1:49 +0:08 (12) 0:15 +0:01 (5) 0:37 +0:01 (2) 0:05 +0:00 (8)

2 37 Nykodým Miloš 15:39 0:33 +0:02 (13) 0:44 +0:01 (9) 1:05 +0:00 (7) 1:31 +0:02 (9) 3:19 +0:12 (12) 3:29 +0:12 (11) 3:49 +0:12 (9) 4:05 +0:13 (9) 5:03 +0:20 (10)
0:33 +0:02 (13) 0:11 +0:01 (3) 0:21 +0:01 (3) 0:26 +0:02 (7) 1:48 +0:13 (14) 0:10 +0:02 (5) 0:20 +0:01 (2) 0:16 +0:01 (2) 0:58 +0:08 (13)
5:57 +0:26 (10) 6:35 +0:25 (8) 9:46 +0:24 (2) 10:05 +0:25 (2) 10:56 +0:15 (2) 11:07 +0:15 (2) 11:52 +0:20 (2) 12:22 +0:20 (2) 12:50 +0:20 (2)
0:54 +0:06 (9) 0:38 0:00 (1) 3:11 0:00 (1) 0:19 +0:01 (2) 0:51 0:00 (1) 0:11 +0:01 (2) 0:45 +0:05 (5) 0:30 +0:01 (3) 0:28 0:00 (1)

14:39 +0:20 (2) 14:53 +0:19 (2) 15:33 +0:22 (2) 15:39 +0:22 (2)
1:49 +0:08 (12) 0:14 0:00 (1) 0:40 +0:04 (12) 0:05 +0:01 (11)

3 34 Minář Marek 15:51 0:33 +0:02 (14) 0:44 +0:01 (10) 1:04 0:00 (1) 1:28 0:00 (1) 3:08 +0:01 (2) 3:17 +0:00 (2) 3:36 0:00 (1) 3:52 +0:00 (2) 4:52 +0:09 (5)
0:33 +0:02 (14) 0:11 +0:01 (3) 0:20 0:00 (1) 0:24 0:00 (1) 1:40 +0:05 (2) 0:09 +0:01 (2) 0:19 0:00 (1) 0:16 +0:01 (2) 1:00 +0:10 (17)
5:44 +0:13 (3) 6:25 +0:15 (3) 9:48 +0:26 (3) 10:07 +0:27 (3) 11:11 +0:30 (3) 11:22 +0:30 (3) 12:05 +0:33 (3) 12:35 +0:33 (3) 13:06 +0:36 (3)
0:52 +0:04 (2) 0:41 +0:03 (8) 3:23 +0:12 (8) 0:19 +0:01 (2) 1:04 +0:13 (14) 0:11 +0:01 (2) 0:43 +0:03 (2) 0:30 +0:01 (3) 0:31 +0:03 (6)

14:53 +0:34 (3) 15:08 +0:34 (3) 15:46 +0:35 (3) 15:51 +0:34 (3)
1:47 +0:06 (9) 0:15 +0:01 (5) 0:38 +0:02 (3) 0:04 +0:00 (4)

4 18 Navrátil Šimon 15:56 0:34 +0:02 (17) 0:45 +0:02 (15) 1:07 +0:02 (13) 1:31 +0:02 (7) 3:14 +0:06 (5) 3:24 +0:06 (5) 3:45 +0:08 (6) 4:01 +0:08 (5) 4:51 +0:07 (3)
0:34 +0:02 (17) 0:11 +0:01 (3) 0:22 +0:02 (10) 0:24 0:00 (1) 1:43 +0:08 (7) 0:10 +0:02 (5) 0:21 +0:02 (9) 0:16 +0:01 (2) 0:50 0:00 (1)
5:47 +0:15 (5) 6:30 +0:19 (5) 9:57 +0:34 (6) 10:19 +0:38 (6) 11:14 +0:32 (4) 11:25 +0:32 (4) 12:10 +0:37 (5) 12:41 +0:38 (5) 13:11 +0:40 (4)
0:56 +0:08 (16) 0:43 +0:05 (13) 3:27 +0:16 (10) 0:22 +0:04 (14) 0:55 +0:04 (4) 0:11 +0:01 (2) 0:45 +0:05 (5) 0:31 +0:02 (9) 0:30 +0:02 (5)

14:57 +0:37 (4) 15:12 +0:37 (4) 15:50 +0:38 (4) 15:56 +0:39 (4)
1:46 +0:05 (6) 0:15 +0:01 (5) 0:38 +0:02 (3) 0:05 +0:01 (14)

5 27 Glonek Jakub 16:02 0:32 +0:01 (5) 0:43 +0:00 (4) 1:07 +0:03 (15) 1:39 +0:11 (19) 3:30 +0:23 (18) 3:38 +0:21 (16) 3:58 +0:22 (13) 4:20 +0:28 (15) 5:17 +0:34 (14)
0:32 +0:01 (5) 0:11 +0:01 (3) 0:24 +0:04 (18) 0:32 +0:08 (21) 1:51 +0:16 (18) 0:08 0:00 (1) 0:20 +0:01 (2) 0:22 +0:07 (17) 0:57 +0:07 (12)
6:10 +0:39 (14) 6:49 +0:39 (13) 10:01 +0:39 (8) 10:20 +0:40 (7) 11:25 +0:44 (9) 11:36 +0:44 (9) 12:19 +0:47 (8) 12:48 +0:46 (6) 13:16 +0:46 (5)
0:53 +0:05 (7) 0:39 +0:01 (3) 3:12 +0:01 (2) 0:19 +0:01 (2) 1:05 +0:14 (16) 0:11 +0:01 (2) 0:43 +0:03 (2) 0:29 0:00 (1) 0:28 0:00 (1)

15:02 +0:43 (6) 15:16 +0:42 (5) 15:56 +0:45 (6) 16:02 +0:45 (5)
1:46 +0:05 (6) 0:14 0:00 (1) 0:40 +0:04 (12) 0:05 +0:01 (13)

5 Kubelka Tomáš 16:02 0:33 +0:01 (9) 0:45 +0:02 (16) 1:07 +0:02 (14) 1:33 +0:04 (12) 3:15 +0:07 (7) 3:26 +0:08 (8) 3:46 +0:09 (7) 4:05 +0:12 (8) 4:56 +0:12 (7)
0:33 +0:01 (9) 0:12 +0:02 (13) 0:22 +0:02 (10) 0:26 +0:02 (7) 1:42 +0:07 (4) 0:11 +0:03 (12) 0:20 +0:01 (2) 0:19 +0:04 (15) 0:51 +0:01 (2)
5:53 +0:21 (8) 6:36 +0:25 (9) 9:53 +0:30 (4) 10:12 +0:31 (4) 11:16 +0:34 (5) 11:26 +0:33 (5) 12:09 +0:36 (4) 12:39 +0:36 (4) 13:21 +0:50 (7)
0:57 +0:09 (20) 0:43 +0:05 (13) 3:17 +0:06 (5) 0:19 +0:01 (2) 1:04 +0:13 (14) 0:10 0:00 (1) 0:43 +0:03 (2) 0:30 +0:01 (3) 0:42 +0:14 (21)

15:02 +0:42 (5) 15:17 +0:42 (6) 15:56 +0:44 (5) 16:02 +0:45 (5)
1:41 0:00 (1) 0:15 +0:01 (5) 0:39 +0:03 (7) 0:05 +0:01 (15)

7 23 Kettner Vojtěch 16:08 0:33 +0:02 (15) 0:44 +0:01 (11) 1:05 +0:01 (8) 1:33 +0:05 (13) 3:22 +0:15 (14) 3:33 +0:16 (13) 3:56 +0:20 (12) 4:12 +0:20 (12) 5:08 +0:25 (12)
0:33 +0:02 (15) 0:11 +0:01 (3) 0:21 +0:01 (3) 0:28 +0:04 (16) 1:49 +0:14 (15) 0:11 +0:03 (12) 0:23 +0:04 (13) 0:16 +0:01 (2) 0:56 +0:06 (10)
6:00 +0:29 (11) 6:43 +0:33 (12) 10:03 +0:41 (10) 10:24 +0:44 (10) 11:18 +0:37 (6) 11:29 +0:37 (6) 12:17 +0:45 (6) 12:48 +0:46 (7) 13:22 +0:52 (8)
0:52 +0:04 (2) 0:43 +0:05 (13) 3:20 +0:09 (6) 0:21 +0:03 (8) 0:54 +0:03 (3) 0:11 +0:01 (2) 0:48 +0:08 (13) 0:31 +0:02 (9) 0:34 +0:06 (13)

15:03 +0:44 (7) 15:20 +0:46 (7) 16:01 +0:50 (7) 16:08 +0:51 (7)
1:41 0:00 (1) 0:17 +0:03 (17) 0:41 +0:05 (14) 0:06 +0:01 (19)

8 36 Kubát Pavel 16:11 0:33 +0:01 (8) 0:44 +0:01 (5) 1:05 +0:00 (4) 1:30 +0:01 (2) 3:12 +0:04 (4) 3:23 +0:05 (4) 3:44 +0:07 (4) 4:00 +0:07 (4) 4:51 +0:07 (4)
0:33 +0:01 (8) 0:11 +0:01 (3) 0:21 +0:01 (3) 0:25 +0:01 (3) 1:42 +0:07 (4) 0:11 +0:03 (12) 0:21 +0:02 (9) 0:16 +0:01 (2) 0:51 +0:01 (2)
5:46 +0:14 (4) 6:27 +0:16 (4) 10:07 +0:44 (11) 10:29 +0:48 (11) 11:22 +0:40 (8) 11:34 +0:41 (8) 12:21 +0:48 (9) 12:52 +0:49 (10) 13:25 +0:54 (10)
0:55 +0:07 (11) 0:41 +0:03 (8) 3:40 +0:29 (19) 0:22 +0:04 (14) 0:53 +0:02 (2) 0:12 +0:02 (11) 0:47 +0:07 (11) 0:31 +0:02 (9) 0:33 +0:05 (11)

15:13 +0:53 (9) 15:28 +0:53 (8) 16:06 +0:54 (8) 16:10 +0:54 (8)
1:48 +0:07 (11) 0:15 +0:01 (5) 0:38 +0:02 (3) 0:04 0:00 (1)

9 Hirš Otakar 16:14 0:32 +0:00 (2) 0:43 0:00 (1) 1:06 +0:01 (9) 1:31 +0:02 (4) 3:11 +0:03 (3) 3:20 +0:02 (3) 3:40 +0:03 (3) 3:56 +0:03 (3) 4:50 +0:06 (2)
0:32 +0:00 (2) 0:11 +0:01 (3) 0:23 +0:03 (14) 0:25 +0:01 (3) 1:40 +0:05 (2) 0:09 +0:01 (2) 0:20 +0:01 (2) 0:16 +0:01 (2) 0:54 +0:04 (8)
5:42 +0:10 (2) 6:23 +0:12 (2) 9:55 +0:32 (5) 10:15 +0:34 (5) 11:26 +0:44 (10) 11:37 +0:44 (10) 12:22 +0:49 (10) 12:52 +0:49 (9) 13:20 +0:49 (6)
0:52 +0:04 (2) 0:41 +0:03 (8) 3:32 +0:21 (14) 0:20 +0:02 (6) 1:11 +0:20 (20) 0:11 +0:01 (2) 0:45 +0:05 (5) 0:30 +0:01 (3) 0:28 0:00 (1)

15:17 +0:57 (10) 15:31 +0:56 (9) 16:09 +0:57 (9) 16:13 +0:57 (9)
1:57 +0:16 (16) 0:14 0:00 (1) 0:38 +0:02 (3) 0:04 +0:00 (2)

10 32 Hájek Daniel 16:18 0:33 +0:01 (10) 0:44 +0:01 (7) 1:06 +0:01 (11) 1:31 +0:02 (8) 3:14 +0:06 (6) 3:24 +0:06 (6) 3:44 +0:07 (5) 4:02 +0:09 (6) 4:55 +0:11 (6)
0:33 +0:01 (10) 0:11 +0:01 (3) 0:22 +0:02 (10) 0:25 +0:01 (3) 1:43 +0:08 (7) 0:10 +0:02 (5) 0:20 +0:01 (2) 0:18 +0:03 (12) 0:53 +0:03 (5)
5:47 +0:15 (6) 6:31 +0:20 (6) 10:14 +0:51 (13) 10:37 +0:56 (14) 11:33 +0:51 (12) 11:45 +0:52 (12) 12:30 +0:57 (12) 12:59 +0:56 (12) 13:30 +0:59 (11)
0:52 +0:04 (2) 0:44 +0:06 (17) 3:43 +0:32 (20) 0:23 +0:05 (20) 0:56 +0:05 (6) 0:12 +0:02 (11) 0:45 +0:05 (5) 0:29 0:00 (1) 0:31 +0:03 (6)

15:17 +0:57 (11) 15:33 +0:58 (10) 16:12 +1:00 (10) 16:18 +1:01 (10)
1:47 +0:06 (9) 0:16 +0:02 (12) 0:39 +0:03 (7) 0:05 +0:01 (16)

10 30 Sýkora Vojtěch 16:18 0:32 +0:00 (3) 0:44 +0:01 (6) 1:05 +0:00 (5) 1:32 +0:03 (10) 3:17 +0:09 (10) 3:27 +0:09 (9) 3:47 +0:10 (8) 4:03 +0:10 (7) 5:02 +0:18 (9)
0:32 +0:00 (3) 0:12 +0:02 (13) 0:21 +0:01 (3) 0:27 +0:03 (12) 1:45 +0:10 (11) 0:10 +0:02 (5) 0:20 +0:01 (2) 0:16 +0:01 (2) 0:59 +0:09 (16)
5:55 +0:23 (9) 6:39 +0:28 (10) 10:00 +0:37 (7) 10:22 +0:41 (8) 11:20 +0:38 (7) 11:31 +0:38 (7) 12:19 +0:46 (7) 12:50 +0:47 (8) 13:24 +0:53 (9)
0:53 +0:05 (7) 0:44 +0:06 (17) 3:21 +0:10 (7) 0:22 +0:04 (14) 0:58 +0:07 (11) 0:11 +0:01 (2) 0:48 +0:08 (13) 0:31 +0:02 (9) 0:34 +0:06 (13)

15:07 +0:47 (8) 15:34 +0:59 (11) 16:13 +1:01 (11) 16:18 +1:01 (10)
1:43 +0:02 (3) 0:27 +0:13 (20) 0:39 +0:03 (7) 0:04 +0:00 (5)

12 Křivda Tomáš 16:27 0:35 +0:03 (19) 0:45 +0:02 (13) 1:06 +0:01 (10) 1:31 +0:02 (6) 3:17 +0:09 (9) 3:28 +0:10 (10) 3:51 +0:14 (11) 4:08 +0:15 (10) 5:01 +0:17 (8)
0:35 +0:03 (19) 0:10 0:00 (1) 0:21 +0:01 (3) 0:25 +0:01 (3) 1:46 +0:11 (12) 0:11 +0:03 (12) 0:23 +0:04 (13) 0:17 +0:02 (9) 0:53 +0:03 (5)
5:53 +0:21 (7) 6:33 +0:22 (7) 10:03 +0:40 (9) 10:23 +0:42 (9) 11:30 +0:48 (11) 11:42 +0:49 (11) 12:27 +0:54 (11) 12:58 +0:55 (11) 13:32 +1:01 (12)
0:52 +0:04 (2) 0:40 +0:02 (5) 3:30 +0:19 (11) 0:20 +0:02 (6) 1:07 +0:16 (17) 0:12 +0:02 (11) 0:45 +0:05 (5) 0:31 +0:02 (9) 0:34 +0:06 (13)

15:29 +1:09 (12) 15:43 +1:08 (12) 16:22 +1:10 (12) 16:27 +1:10 (12)
1:57 +0:16 (16) 0:14 0:00 (1) 0:39 +0:03 (7) 0:04 +0:00 (3)

13 19 Valeš Jiří 16:29 0:33 +0:01 (6) 0:43 +0:00 (2) 1:05 +0:00 (3) 1:31 +0:02 (5) 3:33 +0:25 (21) 3:43 +0:25 (21) 4:07 +0:30 (20) 4:26 +0:33 (18) 5:20 +0:36 (15)
0:33 +0:01 (6) 0:10 0:00 (1) 0:22 +0:02 (10) 0:26 +0:02 (7) 2:02 +0:27 (21) 0:10 +0:02 (5) 0:24 +0:05 (16) 0:19 +0:04 (15) 0:54 +0:04 (8)
6:15 +0:43 (15) 6:53 +0:42 (15) 10:09 +0:46 (12) 10:30 +0:49 (12) 11:39 +0:57 (14) 11:51 +0:58 (14) 12:39 +1:06 (14) 13:15 +1:12 (14) 13:47 +1:16 (14)
0:55 +0:07 (11) 0:38 0:00 (1) 3:16 +0:05 (4) 0:21 +0:03 (8) 1:09 +0:18 (18) 0:12 +0:02 (11) 0:48 +0:08 (13) 0:36 +0:07 (21) 0:32 +0:04 (9)

15:32 +1:12 (13) 15:47 +1:12 (13) 16:23 +1:11 (13) 16:28 +1:12 (13)
1:45 +0:04 (4) 0:15 +0:01 (5) 0:36 0:00 (1) 0:05 +0:00 (9)

14 Horčička Vít 16:49 0:33 +0:01 (7) 0:45 +0:02 (12) 1:11 +0:06 (19) 1:38 +0:09 (16) 3:27 +0:19 (15) 3:38 +0:20 (15) 4:02 +0:25 (16) 4:20 +0:27 (14) 5:16 +0:32 (13)
0:33 +0:01 (7) 0:12 +0:02 (13) 0:26 +0:06 (21) 0:27 +0:03 (12) 1:49 +0:14 (15) 0:11 +0:03 (12) 0:24 +0:05 (16) 0:18 +0:03 (12) 0:56 +0:06 (10)
6:10 +0:38 (13) 6:52 +0:41 (14) 10:16 +0:53 (14) 10:37 +0:56 (13) 11:35 +0:53 (13) 11:48 +0:55 (13) 12:37 +1:04 (13) 13:10 +1:07 (13) 13:51 +1:20 (15)
0:54 +0:06 (9) 0:42 +0:04 (11) 3:24 +0:13 (9) 0:21 +0:03 (8) 0:58 +0:07 (11) 0:13 +0:03 (16) 0:49 +0:09 (17) 0:33 +0:04 (18) 0:41 +0:13 (19)

15:42 +1:22 (14) 16:00 +1:25 (14) 16:42 +1:30 (14) 16:48 +1:32 (14)
1:51 +0:10 (14) 0:18 +0:04 (19) 0:42 +0:06 (17) 0:06 +0:01 (17)
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sto tČí Jméno Čas

h  (21) 4,2 km  80 m 21 K (pokrač.)
1(45) 2(46) 3(31) 4(32) 5(33) 6(34) 7(49) 8(51) 9(48)

10(35) 11(36) 12(37) 13(38) 14(39) 15(47) 16(40) 17(41) 18(42)
19(43) 20(50) 21(44) Cíl

14 Vandas Daniel 16:49 0:35 +0:03 (20) 0:49 +0:06 (20) 1:12 +0:07 (20) 1:40 +0:11 (20) 3:31 +0:23 (20) 3:42 +0:24 (20) 4:05 +0:28 (19) 4:30 +0:37 (20) 5:28 +0:44 (18)
0:35 +0:03 (20) 0:14 +0:04 (20) 0:23 +0:03 (14) 0:28 +0:04 (16) 1:51 +0:16 (18) 0:11 +0:03 (12) 0:23 +0:04 (13) 0:25 +0:10 (21) 0:58 +0:08 (13)
6:23 +0:51 (18) 7:06 +0:55 (17) 10:39 +1:16 (18) 11:00 +1:19 (17) 11:57 +1:15 (17) 12:09 +1:16 (16) 12:58 +1:25 (16) 13:28 +1:25 (16) 14:00 +1:29 (16)
0:55 +0:07 (11) 0:43 +0:05 (13) 3:33 +0:22 (16) 0:21 +0:03 (8) 0:57 +0:06 (7) 0:12 +0:02 (11) 0:49 +0:09 (17) 0:30 +0:01 (3) 0:32 +0:04 (9)

15:46 +1:26 (15) 16:01 +1:26 (15) 16:42 +1:30 (15) 16:48 +1:32 (14)
1:46 +0:05 (6) 0:15 +0:01 (5) 0:41 +0:05 (14) 0:06 +0:01 (19)

16 22 Schuster Marek 16:56 0:32 +0:01 (4) 0:43 +0:00 (3) 1:04 +0:00 (2) 1:30 +0:02 (3) 3:16 +0:09 (8) 3:25 +0:08 (7) 3:49 +0:13 (10) 4:12 +0:20 (11) 5:05 +0:22 (11)
0:32 +0:01 (4) 0:11 +0:01 (3) 0:21 +0:01 (3) 0:26 +0:02 (7) 1:46 +0:11 (12) 0:09 +0:01 (2) 0:24 +0:05 (16) 0:23 +0:08 (18) 0:53 +0:03 (5)
6:01 +0:30 (12) 6:41 +0:31 (11) 10:20 +0:58 (15) 10:44 +1:04 (15) 11:41 +1:00 (15) 11:56 +1:04 (15) 12:44 +1:12 (15) 13:15 +1:13 (15) 13:46 +1:16 (13)
0:56 +0:08 (16) 0:40 +0:02 (5) 3:39 +0:28 (18) 0:24 +0:06 (21) 0:57 +0:06 (7) 0:15 +0:05 (20) 0:48 +0:08 (13) 0:31 +0:02 (9) 0:31 +0:03 (6)

15:53 +1:34 (16) 16:09 +1:35 (16) 16:51 +1:40 (16) 16:56 +1:39 (16)
2:07 +0:26 (21) 0:16 +0:02 (12) 0:42 +0:06 (17) 0:04 +0:00 (5)

17 Bendák Jan 17:09 0:33 +0:02 (12) 0:45 +0:02 (17) 1:09 +0:04 (17) 1:35 +0:06 (14) 3:17 +0:10 (11) 3:33 +0:16 (12) 4:27 +0:50 (21) 4:44 +0:52 (21) 5:42 +0:59 (21)
0:33 +0:02 (12) 0:12 +0:02 (13) 0:24 +0:04 (18) 0:26 +0:02 (7) 1:42 +0:07 (4) 0:16 +0:08 (21) 0:54 +0:35 (21) 0:17 +0:02 (9) 0:58 +0:08 (13)
6:37 +1:06 (21) 7:17 +1:07 (20) 11:00 +1:38 (21) 11:21 +1:41 (21) 12:16 +1:35 (20) 12:30 +1:38 (20) 13:17 +1:45 (20) 13:48 +1:46 (20) 14:23 +1:53 (20)
0:55 +0:07 (11) 0:40 +0:02 (5) 3:43 +0:32 (20) 0:21 +0:03 (8) 0:55 +0:04 (4) 0:14 +0:04 (19) 0:47 +0:07 (11) 0:31 +0:02 (9) 0:35 +0:07 (17)

16:08 +1:49 (17) 16:24 +1:50 (17) 17:03 +1:52 (17) 17:09 +1:52 (17)
1:45 +0:04 (4) 0:16 +0:02 (12) 0:39 +0:03 (7) 0:05 +0:01 (10)

18 20 Mudrák Štěpán 17:13 0:34 +0:02 (16) 0:45 +0:02 (13) 1:08 +0:03 (16) 1:38 +0:09 (17) 3:22 +0:14 (13) 3:36 +0:18 (14) 4:00 +0:23 (14) 4:24 +0:31 (17) 5:28 +0:44 (17)
0:34 +0:02 (16) 0:11 +0:01 (3) 0:23 +0:03 (14) 0:30 +0:06 (19) 1:44 +0:09 (9) 0:14 +0:06 (20) 0:24 +0:05 (16) 0:24 +0:09 (20) 1:04 +0:14 (19)
6:23 +0:51 (17) 7:09 +0:58 (19) 10:39 +1:16 (17) 11:01 +1:20 (18) 11:58 +1:16 (18) 12:11 +1:18 (17) 13:05 +1:32 (18) 13:36 +1:33 (18) 14:09 +1:38 (17)
0:55 +0:07 (11) 0:46 +0:08 (20) 3:30 +0:19 (11) 0:22 +0:04 (14) 0:57 +0:06 (7) 0:13 +0:03 (16) 0:54 +0:14 (21) 0:31 +0:02 (9) 0:33 +0:05 (11)

16:09 +1:49 (18) 16:26 +1:51 (18) 17:07 +1:55 (18) 17:12 +1:56 (18)
2:00 +0:19 (18) 0:17 +0:03 (17) 0:41 +0:05 (14) 0:05 +0:01 (12)

19 Bořánek Michal 17:17 0:35 +0:04 (21) 0:54 +0:11 (21) 1:18 +0:13 (21) 1:45 +0:16 (21) 3:29 +0:22 (17) 3:39 +0:22 (18) 4:03 +0:26 (17) 4:26 +0:34 (19) 5:30 +0:47 (19)
0:35 +0:04 (21) 0:19 +0:09 (21) 0:24 +0:04 (18) 0:27 +0:03 (12) 1:44 +0:09 (9) 0:10 +0:02 (5) 0:24 +0:05 (16) 0:23 +0:08 (18) 1:04 +0:14 (19)
6:26 +0:55 (19) 7:08 +0:58 (18) 10:39 +1:17 (19) 11:01 +1:21 (19) 12:10 +1:29 (19) 12:23 +1:31 (19) 13:12 +1:40 (19) 13:44 +1:42 (19) 14:18 +1:48 (19)
0:56 +0:08 (16) 0:42 +0:04 (11) 3:31 +0:20 (13) 0:22 +0:04 (14) 1:09 +0:18 (18) 0:13 +0:03 (16) 0:49 +0:09 (17) 0:32 +0:03 (17) 0:34 +0:06 (13)

16:10 +1:51 (19) 16:26 +1:52 (19) 17:10 +1:59 (19) 17:17 +2:00 (19)
1:52 +0:11 (15) 0:16 +0:02 (12) 0:44 +0:08 (20) 0:06 +0:02 (21)

20 29 Poklop Martin 17:19 0:35 +0:03 (18) 0:47 +0:04 (19) 1:10 +0:05 (18) 1:39 +0:10 (18) 3:31 +0:23 (19) 3:42 +0:24 (19) 4:04 +0:27 (18) 4:22 +0:29 (16) 5:22 +0:38 (16)
0:35 +0:03 (18) 0:12 +0:02 (13) 0:23 +0:03 (14) 0:29 +0:05 (18) 1:52 +0:17 (20) 0:11 +0:03 (12) 0:22 +0:03 (12) 0:18 +0:03 (12) 1:00 +0:10 (17)
6:18 +0:46 (16) 7:03 +0:52 (16) 10:39 +1:16 (16) 11:00 +1:19 (16) 11:57 +1:15 (16) 12:14 +1:21 (18) 13:00 +1:27 (17) 13:33 +1:30 (17) 14:14 +1:43 (18)
0:56 +0:08 (16) 0:45 +0:07 (19) 3:36 +0:25 (17) 0:21 +0:03 (8) 0:57 +0:06 (7) 0:17 +0:07 (21) 0:46 +0:06 (10) 0:33 +0:04 (18) 0:41 +0:13 (19)

16:14 +1:54 (20) 16:30 +1:55 (20) 17:12 +2:00 (20) 17:18 +2:02 (20)
2:00 +0:19 (18) 0:16 +0:02 (12) 0:42 +0:06 (17) 0:06 +0:01 (18)

25 Kamenický Matěj disk 0:33 +0:02 (11) 0:46 +0:03 (18) 1:06 +0:01 (12) 1:37 +0:08 (15) 3:27 +0:20 (16) 3:39 +0:22 (17) 4:00 +0:23 (15) 4:17 +0:25 (13) 5:32 +0:49 (20)
0:33 +0:02 (11) 0:13 +0:03 (18) 0:20 0:00 (1) 0:31 +0:07 (20) 1:50 +0:15 (17) 0:12 +0:04 (19) 0:21 +0:02 (9) 0:17 +0:02 (9) 1:15 +0:25 (21)
6:29 +0:58 (20) 7:26 +1:16 (21) 10:58 +1:36 (20) 11:20 +1:40 (20) 12:34 +1:53 (21) 12:45 +1:53 (21) 13:36 +2:04 (21) 14:09 +2:07 (21) 14:49 +2:19 (21)
0:57 +0:09 (20) 0:57 +0:19 (21) 3:32 +0:21 (14) 0:22 +0:04 (14) 1:14 +0:23 (21) 0:11 +0:01 (2) 0:51 +0:11 (20) 0:33 +0:04 (18) 0:40 +0:12 (18)

16:54 +2:35 (21) ----- 17:38 17:43
2:05 +0:24 (20) 0:44 0:04 +0:00 (7)

d  (12) 3,7 km  74 m 18 K
1(45) 2(46) 3(31) 4(32) 5(33) 6(52) 7(35) 8(36) 9(37)

10(38) 11(39) 12(47) 13(40) 14(41) 15(42) 16(43) 17(50) 18(44)
Cíl

1 11 Janošíková Tereza 16:23 0:38 0:00 (1) 0:50 0:00 (1) 1:17 0:00 (1) 1:46 0:00 (1) 3:49 +0:00 (3) 4:00 +0:00 (3) 4:43 0:00 (1) 5:36 +0:02 (4) 9:31 +0:08 (3)
0:38 0:00 (1) 0:12 0:00 (1) 0:27 +0:04 (7) 0:29 0:00 (1) 2:03 +0:05 (3) 0:11 +0:01 (6) 0:43 0:00 (1) 0:53 +0:05 (9) 3:55 +0:06 (2)
9:53 +0:08 (3) 11:10 +0:16 (4) 11:24 +0:17 (4) 12:16 +0:15 (4) 12:50 +0:12 (3) 13:23 +0:09 (2) 15:18 +0:03 (2) 15:35 +0:04 (2) 16:18 +0:01 (2)
0:22 +0:01 (2) 1:17 +0:15 (6) 0:14 +0:02 (6) 0:52 +0:01 (2) 0:34 +0:01 (2) 0:33 0:00 (1) 1:55 +0:04 (2) 0:17 +0:01 (2) 0:43 +0:01 (3)

16:23 0:00 (1)
0:04 0:00 (1)

2 15 Horčičková Vendul 16:24 0:43 +0:04 (8) 0:55 +0:04 (3) 1:18 +0:00 (2) 1:47 +0:00 (2) 3:49 0:00 (1) 4:00 0:00 (1) 4:45 +0:01 (2) 5:34 0:00 (1) 9:29 +0:05 (2)
0:43 +0:04 (8) 0:12 0:00 (1) 0:23 0:00 (1) 0:29 0:00 (1) 2:02 +0:04 (2) 0:11 +0:01 (6) 0:45 +0:02 (3) 0:49 +0:01 (4) 3:55 +0:06 (2)
9:52 +0:06 (2) 10:54 0:00 (1) 11:07 0:00 (1) 12:01 0:00 (1) 12:38 0:00 (1) 13:14 0:00 (1) 15:15 0:00 (1) 15:31 0:00 (1) 16:17 0:00 (1)
0:23 +0:02 (5) 1:02 0:00 (1) 0:13 +0:01 (2) 0:54 +0:03 (4) 0:37 +0:04 (8) 0:36 +0:03 (5) 2:01 +0:10 (5) 0:16 0:00 (1) 0:46 +0:04 (6)

16:23 +0:01 (2)
0:06 +0:01 (7)

3 Kosová Denisa 16:30 0:41 +0:02 (4) 0:55 +0:04 (5) 1:19 +0:01 (4) 1:50 +0:03 (3) 3:53 +0:04 (4) 4:03 +0:03 (4) 4:46 +0:02 (3) 5:34 +0:00 (2) 9:39 +0:15 (4)
0:41 +0:02 (4) 0:14 +0:02 (5) 0:24 +0:01 (2) 0:31 +0:02 (6) 2:03 +0:05 (3) 0:10 0:00 (1) 0:43 0:00 (1) 0:48 0:00 (1) 4:05 +0:16 (7)

10:06 +0:20 (4) 11:08 +0:14 (3) 11:21 +0:14 (3) 12:12 +0:11 (3) 12:45 +0:07 (2) 13:24 +0:10 (3) 15:24 +0:09 (3) 15:41 +0:10 (3) 16:23 +0:06 (3)
0:27 +0:06 (11) 1:02 0:00 (1) 0:13 +0:01 (2) 0:51 0:00 (1) 0:33 0:00 (1) 0:39 +0:06 (6) 2:00 +0:09 (4) 0:17 +0:01 (2) 0:42 0:00 (1)

16:29 +0:07 (3)
0:06 +0:01 (3)

4 Knapová Jana 16:48 0:39 +0:00 (2) 0:54 +0:03 (2) 1:18 +0:00 (3) 1:51 +0:04 (4) 3:49 +0:00 (2) 4:00 +0:00 (2) 4:46 +0:02 (4) 5:34 +0:00 (3) 9:23 0:00 (1)
0:39 +0:00 (2) 0:15 +0:03 (7) 0:24 +0:01 (2) 0:33 +0:04 (8) 1:58 0:00 (1) 0:11 +0:01 (6) 0:46 +0:03 (4) 0:48 0:00 (1) 3:49 0:00 (1)
9:45 0:00 (1) 11:00 +0:06 (2) 11:13 +0:06 (2) 12:07 +0:06 (2) 13:04 +0:26 (4) 13:46 +0:32 (4) 15:37 +0:22 (4) 15:55 +0:24 (4) 16:41 +0:24 (4)
0:22 +0:01 (2) 1:15 +0:13 (5) 0:13 +0:01 (2) 0:54 +0:03 (4) 0:57 +0:24 (12) 0:42 +0:09 (9) 1:51 0:00 (1) 0:18 +0:02 (9) 0:46 +0:04 (6)

16:48 +0:25 (4)
0:06 +0:01 (12)

5 8 Štičková Anna 17:06 0:41 +0:02 (5) 0:58 +0:07 (8) 1:26 +0:08 (7) 1:58 +0:11 (7) 4:07 +0:18 (8) 4:17 +0:17 (8) 5:03 +0:19 (7) 5:55 +0:21 (7) 9:57 +0:33 (6)
0:41 +0:02 (5) 0:17 +0:05 (11) 0:28 +0:05 (9) 0:32 +0:03 (7) 2:09 +0:11 (7) 0:10 0:00 (1) 0:46 +0:03 (4) 0:52 +0:04 (8) 4:02 +0:13 (6)

10:19 +0:33 (6) 11:37 +0:43 (7) 11:54 +0:47 (7) 12:47 +0:46 (6) 13:23 +0:45 (6) 13:56 +0:42 (5) 15:59 +0:44 (5) 16:16 +0:45 (5) 16:59 +0:42 (5)
0:22 +0:01 (2) 1:18 +0:16 (8) 0:17 +0:05 (12) 0:53 +0:02 (3) 0:36 +0:03 (5) 0:33 0:00 (1) 2:03 +0:12 (6) 0:17 +0:01 (2) 0:43 +0:01 (3)

17:05 +0:43 (5)
0:06 +0:01 (3)

6 Čechová Tereza 17:17 0:45 +0:06 (9) 0:58 +0:07 (7) 1:29 +0:11 (12) 1:59 +0:12 (8) 4:10 +0:21 (9) 4:22 +0:22 (10) 5:10 +0:26 (10) 6:03 +0:29 (10) 10:17 +0:53 (10)
0:45 +0:06 (9) 0:13 +0:01 (3) 0:31 +0:08 (12) 0:30 +0:01 (3) 2:11 +0:13 (8) 0:12 +0:02 (10) 0:48 +0:05 (9) 0:53 +0:05 (9) 4:14 +0:25 (9)

10:44 +0:58 (10) 11:51 +0:57 (9) 12:03 +0:56 (9) 12:59 +0:58 (9) 13:35 +0:57 (9) 14:14 +1:00 (7) 16:11 +0:56 (6) 16:28 +0:57 (6) 17:10 +0:53 (6)
0:27 +0:06 (11) 1:07 +0:05 (3) 0:12 0:00 (1) 0:56 +0:05 (7) 0:36 +0:03 (5) 0:39 +0:06 (6) 1:57 +0:06 (3) 0:17 +0:01 (2) 0:42 0:00 (1)

17:16 +0:54 (6)
0:06 +0:01 (9)
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sto tČí Jméno Čas

d  (12) 3,7 km  74 m 18 K (pokrač.)
1(45) 2(46) 3(31) 4(32) 5(33) 6(52) 7(35) 8(36) 9(37)

10(38) 11(39) 12(47) 13(40) 14(41) 15(42) 16(43) 17(50) 18(44)
Cíl

7 6 Aschermannová P 17:47 0:48 +0:09 (12) 1:02 +0:11 (11) 1:28 +0:10 (9) 2:01 +0:14 (9) 4:04 +0:15 (5) 4:14 +0:14 (5) 5:01 +0:17 (5) 5:50 +0:16 (5) 9:50 +0:26 (5)
0:48 +0:09 (12) 0:14 +0:02 (5) 0:26 +0:03 (5) 0:33 +0:04 (8) 2:03 +0:05 (3) 0:10 0:00 (1) 0:47 +0:04 (6) 0:49 +0:01 (4) 4:00 +0:11 (5)

10:15 +0:29 (5) 11:34 +0:40 (5) 11:48 +0:41 (5) 12:43 +0:42 (5) 13:21 +0:43 (5) 14:25 +1:11 (8) 16:36 +1:21 (7) 16:55 +1:24 (7) 17:41 +1:24 (7)
0:25 +0:04 (8) 1:19 +0:17 (9) 0:14 +0:02 (6) 0:55 +0:04 (6) 0:38 +0:05 (10) 1:04 +0:31 (11) 2:11 +0:20 (9) 0:19 +0:03 (11) 0:46 +0:04 (6)

17:46 +1:24 (7)
0:05 +0:00 (2)

8 Chaloupská Barbor 17:52 0:40 +0:01 (3) 0:55 +0:04 (4) 1:23 +0:05 (5) 1:53 +0:06 (5) 4:05 +0:16 (7) 4:15 +0:15 (6) 5:03 +0:19 (6) 5:51 +0:17 (6) 10:01 +0:37 (8)
0:40 +0:01 (3) 0:15 +0:03 (7) 0:28 +0:05 (9) 0:30 +0:01 (3) 2:12 +0:14 (10) 0:10 0:00 (1) 0:48 +0:05 (9) 0:48 0:00 (1) 4:10 +0:21 (8)

10:26 +0:40 (8) 11:36 +0:42 (6) 11:51 +0:44 (6) 12:50 +0:49 (7) 13:26 +0:48 (7) 14:08 +0:54 (6) 16:37 +1:22 (8) 16:56 +1:25 (8) 17:45 +1:28 (8)
0:25 +0:04 (8) 1:10 +0:08 (4) 0:15 +0:03 (11) 0:59 +0:08 (11) 0:36 +0:03 (5) 0:42 +0:09 (9) 2:29 +0:38 (11) 0:19 +0:03 (11) 0:49 +0:07 (11)

17:51 +1:29 (8)
0:06 +0:01 (8)

9 Šiková Karolína 18:00 0:42 +0:03 (7) 0:57 +0:06 (6) 1:23 +0:05 (6) 1:53 +0:06 (6) 4:04 +0:15 (6) 4:16 +0:16 (7) 5:05 +0:21 (8) 6:01 +0:27 (9) 9:59 +0:36 (7)
0:42 +0:03 (7) 0:15 +0:03 (7) 0:26 +0:03 (5) 0:30 +0:01 (3) 2:11 +0:13 (8) 0:12 +0:02 (10) 0:49 +0:06 (11) 0:56 +0:08 (12) 3:58 +0:09 (4)

10:24 +0:39 (7) 11:43 +0:49 (8) 11:57 +0:50 (8) 12:54 +0:53 (8) 13:29 +0:51 (8) 14:45 +1:31 (12) 16:51 +1:36 (10) 17:08 +1:37 (10) 17:53 +1:36 (9)
0:25 +0:04 (8) 1:19 +0:17 (9) 0:14 +0:02 (6) 0:57 +0:06 (9) 0:35 +0:02 (3) 1:16 +0:43 (12) 2:06 +0:15 (7) 0:17 +0:01 (2) 0:45 +0:03 (5)

17:59 +1:37 (9)
0:06 +0:01 (5)

9 4 Šiková Barbora 18:00 0:47 +0:08 (11) 1:00 +0:09 (10) 1:27 +0:09 (8) 2:02 +0:15 (11) 4:22 +0:33 (12) 4:33 +0:33 (12) 5:24 +0:40 (12) 6:19 +0:45 (12) 10:40 +1:17 (12)
0:47 +0:08 (11) 0:13 +0:01 (3) 0:27 +0:04 (7) 0:35 +0:06 (11) 2:20 +0:22 (12) 0:11 +0:01 (6) 0:51 +0:08 (12) 0:55 +0:07 (11) 4:21 +0:32 (11)

11:01 +1:16 (12) 12:18 +1:24 (11) 12:32 +1:25 (11) 13:31 +1:30 (12) 14:06 +1:28 (12) 14:40 +1:26 (11) 16:49 +1:34 (9) 17:07 +1:36 (9) 17:53 +1:36 (10)
0:21 0:00 (1) 1:17 +0:15 (6) 0:14 +0:02 (6) 0:59 +0:08 (11) 0:35 +0:02 (3) 0:34 +0:01 (4) 2:09 +0:18 (8) 0:18 +0:02 (9) 0:46 +0:04 (6)

17:59 +1:37 (9)
0:06 +0:01 (9)

11 Vyhnálková Barbor 18:06 0:42 +0:03 (6) 1:00 +0:09 (9) 1:28 +0:10 (10) 2:04 +0:17 (12) 4:10 +0:21 (10) 4:20 +0:20 (9) 5:07 +0:23 (9) 5:57 +0:23 (8) 10:13 +0:50 (9)
0:42 +0:03 (6) 0:18 +0:06 (12) 0:28 +0:05 (9) 0:36 +0:07 (12) 2:06 +0:08 (6) 0:10 0:00 (1) 0:47 +0:04 (6) 0:50 +0:02 (6) 4:16 +0:27 (10)

10:37 +0:52 (9) 12:00 +1:06 (10) 12:14 +1:07 (10) 13:11 +1:10 (10) 13:50 +1:12 (10) 14:31 +1:17 (9) 16:56 +1:41 (11) 17:13 +1:42 (11) 17:59 +1:42 (11)
0:24 +0:03 (6) 1:23 +0:21 (12) 0:14 +0:02 (6) 0:57 +0:06 (9) 0:39 +0:06 (11) 0:41 +0:08 (8) 2:25 +0:34 (10) 0:17 +0:01 (2) 0:46 +0:04 (6)

18:05 +1:43 (11)
0:06 +0:01 (11)

12 12 Mechlová Lenka 18:30 0:47 +0:08 (10) 1:03 +0:12 (12) 1:28 +0:10 (11) 2:01 +0:14 (10) 4:20 +0:31 (11) 4:32 +0:32 (11) 5:19 +0:35 (11) 6:09 +0:35 (11) 10:35 +1:12 (11)
0:47 +0:08 (10) 0:16 +0:04 (10) 0:25 +0:02 (4) 0:33 +0:04 (8) 2:19 +0:21 (11) 0:12 +0:02 (10) 0:47 +0:04 (6) 0:50 +0:02 (6) 4:26 +0:37 (12)

10:59 +1:14 (11) 12:20 +1:26 (12) 12:33 +1:26 (12) 13:29 +1:28 (11) 14:06 +1:28 (11) 14:39 +1:25 (10) 17:16 +2:01 (12) 17:33 +2:02 (12) 18:23 +2:06 (12)
0:24 +0:03 (6) 1:21 +0:19 (11) 0:13 +0:01 (2) 0:56 +0:05 (7) 0:37 +0:04 (8) 0:33 0:00 (1) 2:37 +0:46 (12) 0:17 +0:01 (2) 0:50 +0:08 (12)

18:29 +2:07 (12)
0:06 +0:01 (6)


