
Ženy AK v domúrÍm kole noYzdory veIké konkurenci zvítězily
EoDoNÍ{ - Adeúďý Lhb do baríže o nejrTšší !outěž. vc bodu dolů až poďedÍí míjed€n ? víbLdh: Lucie Ž'uÍtoú (9. ní6to loon - r?:38,93 ni[)' }v'ieha11lšnov-

Eodonfu bo.íl vc ěffi.L s. ved'DÍjsou z5tín ávodiice TJ bod). souč€t blsvúch bodů po zqr- zd€na B€dšlová (8. -l3'mq8.Íií'to2$ n-2ó'71 3ký (5. d3to \ýškÁ - r87 cn' 7.

m!'ú r 
'cD" 

NI st dimu ''U oproti min ulému kolu o jeilm pqřaď' při Íovnosti blav'ích Bučtová (ó. ď8to di6k - 34'z É Ko_valovÍ' A. Z€palovÍ' B. zap'k (10. míslo výšte - 172

nl3tíbí sYíi€t s€{r D.č.L.Dě jc čtvÍté 4í'to v kole stvělou pomocných v foučnr čtyř kol"' mílto 8m n - 2:14'11 Ein' 1. ní!to. ka-187cn)'4x40oE(F.sasÍ-
YdLÍ Lmtlulerce r c€tkEm s via*ou. pti atscaci někreých objaslnir sysÉb bodovf statis- mífto4{on-5ór7 s), zu'á.r t&la-Domi.itB&toiík(r0. mL HcÍta' P sarííEt' D. fba-
trr stiÍ pct Yilo 3ť' ď!dú opoÍ podlirhli poDze vítěné tikÁKlJtášupo- Hlu[oldová (1o IlGto Llrdivo míslo 8m n - 2:10'$ Eijr')' lík) 3:3r'99 Ein. - 3. Eís!o' 4x
Lteň se llŘdrt Yl Y s'4 !t ř. Eu celhr sotolu opaYr (r74 o tom' jat byl závod kvút] -28'33 n)' AdélBHerzánová(7. Jií Bmžk (14. mí'to 5-tm lm E o. KubaE ' 

K'tč.iří.' J.
teď. bodů), MoraÝulé stlvi€ Brno ú tlosvědčl'í i ce]kotÉ vý{eé- ffi 100 npř' - 17,60 e)' Mmi: _ l7:4z52 nir). Wtč{ů c.ch zapol& upa) 44'83 3-5. EBb'

'Ábych s€ !ňz'al !€č€td (173 bodů) a Áx olomouc (róq Ly' Lde padlo dYs!ácl Í€kqdn kaolet'Ítolló(l.DÍ$otyč-373 (8. nílto r1o n É - 17'27 s)' 'Jrdcm 
zívodnílúm ntríň

počet sl0tttjící.h zd€oěk |1!Á, tÉ]dy 1A mún a22 žf,Í.' což je !ú6ht v čá!. 10,50. vldiníÍ Kčáková G. DÍ5BJ lm!2@E nlisto 8f)m- l:5736 Ei[l' 5. Í{ho trápí toleno nebo ond&ie

wauro a pracvxm to pt'tib ;,zhodujc o vý.ledku v Lob ; dvojiÍsobÍé tsati jeho ďorcn- r n - oddÍ- - 697 cm a 14,12 m), K'Íá by tito ávofuci byli k di!p@i-
u domácÍch lvodníko. %ny celkově. v jedloúiťch tolcch ský tonkrcnt Rom'n TuIčí[i Knól€íoid M{álek (10. dsa dárs - 579 ci i!ěli byc.hm oÉt mbicč nr

tíly ž€ny TJ soko] opava_ fim- uÍčí pďadí v ko!e, kdc jeilnot- posunout ÍtLoÍd st{diionu Ftlip lm n- 1228 s), AleaÁPcjšková ni4 8. Íoíslo,$0 n - 5l'84 s)' 7nEúkl'lpa-

kole.h a maji dobř milípnuto to 8, &uhé'nísto 7 apoj€dnM za Ýýkon 4:06,86 minuty. lová (ó. nÍlto,{00 E - ó1'61 s)' s), Jň ŠLmb& (13. d$o 5lo Ňs {4Ý"&'z oop + LL)


