	Výsledková listina - muži
	dorostenci 16-17 let
	KEPÁK X TRAIL JEDOVNICE 2010
	Termín konání:	neděle 15. srpna 2010	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	0,4 km - 16 km - 4 km	Teplota vody:	24 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	45	HAJDAMACH Jiří	1994	TRIANGLE TRI TEAM	1	0 :07:49	21	0 :44:42	34	0 :17:51	17	1 :10:22	0:00:00
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	Výsledková listina - muži
	junioři 18-19 let
	KEPÁK X TRAIL JEDOVNICE 2010
	Termín konání:	neděle 15. srpna 2010	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	0,4 km - 16 km - 4 km	Teplota vody:	24 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	25	LUŽNÝ Filip	1992	TTC Olomouc	3	0 :06:50	10	0 :37:21	7	0 :18:17	24	1 :02:28	0:00:00
	2	42	DOKULIL Lukáš	1991	TJ SPARTAK Třebíč	3	0 :06:19	7	0 :40:16	14	0 :16:52	10	1 :03:27	0:00:59
	3	19	KUBÍN Martin	1992	EKOL TEAM	3	0 :05:45	1	0 :43:54	25	0 :17:30	15	1 :07:09	0:04:41
	DNF	28	KYSEL Ondřej	1992	Olomouc	3	0 :09:59	48	0 :37:30	8			
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	Výsledková listina - muži
	muži 20-29 let
	KEPÁK X TRAIL JEDOVNICE 2010
	Termín konání:	neděle 15. srpna 2010	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	0,4 km - 16 km - 4 km	Teplota vody:	24 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	5	KLÍMA Jiří	1987	AD CYKLO Brodek u Přerova	5	0 :06:02	4	0 :33:10	1	0 :16:42	9	0 :55:54	0:00:00
	2	34	CHLUP Roman	1985	OSTEN Blansko	5	0 :06:08	5	0 :35:46	3	0 :15:46	5	0 :57:40	0:01:46
	3	49	POSPÍCHAL Zbyněk	1986	EKOL TEAM	5	0 :05:47	2	0 :37:20	6	0 :15:26	3	0 :58:33	0:02:39
	4	38	KLEMENT Jan	1986	SK AXIOM OrBiTt	5	0 :05:56	3	0 :38:05	10	0 :15:19	2	0 :59:20	0:03:26
	5	67	KŘENEK Jan	1984	EKOL TEAM	5	0 :06:11	6	0 :37:56	9	0 :15:29	4	0 :59:36	0:03:42
	6	39	KUČERA Jan	1981	TK Moravské Budějovice	5	0 :06:26	9	0 :40:31	16	0 :16:05	7	1 :03:02	0:07:08
	7	68	HUŤKA Pavel	1984	KB Halenkovice	5	0 :08:22	24	0 :40:20	15	0 :18:08	22	1 :06:50	0:10:56
	8	69	HUŤKA Radek	1985	KB Halenkovice	5	0 :08:48	33	0 :42:38	21	0 :18:19	25	1 :09:45	0:13:51
	9	6	MAZÁK Zdeněk	1981	VSK MENDELU Brno	5	0 :10:24	52	0 :43:16	23	0 :16:52	10	1 :10:32	0:14:38
	10	44	KUNITSKI Evghenii	1981	Brno	5	0 :07:36	18	0 :44:56	36	0 :18:39	29	1 :11:11	0:15:17
	11	32	POSESPAL Jan	1985	Štoky	5	0 :08:46	32	0 :44:41	33	0 :18:55	31	1 :12:22	0:16:28
	12	29	MRÁZ Miroslav	1988	MEDVĚD HRUŠKY	5	0 :09:06	37	0 :45:21	40	0 :18:58	32	1 :13:25	0:17:31
	13	3	FRÁNEK Jan	1982	Jedovnice	5	0 :10:26	53	0 :44:18	29	0 :20:30	45	1 :15:14	0:19:20
	14	7	KOZUMPÍK Aleš	1984	VSK MENDELU Brno	5	0 :08:56	34	0 :51:18	53	0 :19:32	37	1 :19:46	0:23:52
	DNF	30	NAVRÁTIL Dušan	1984	EKOL TEAM	5	0 :06:22	8		
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	Výsledková listina - muži
	veteráni 30-39 let
	KEPÁK X TRAIL JEDOVNICE 2010
	Termín konání:	neděle 15. srpna 2010	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	0,4 km - 16 km - 4 km	Teplota vody:	24 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	4	DEDEK Aleš	1975	AC CYKLO Brodek u Přerova	7	0 :07:48	20	0 :35:13	2	0 :15:16	1	0 :58:17	0:00:00
	2	8	ROVENSKÝ Milan	1977	RT-NÖ-OST	7	0 :06:57	13	0 :37:13	4	0 :17:23	14	1 :01:33	0:03:16
	3	9	KŘIVÁNEK Josef	1979	TRI LAMY Brno	7	0 :06:52	11	0 :39:06	11	0 :15:53	6	1 :01:51	0:03:34
	4	62	ČÍŽEK Tomáš	1979	Brno	7	0 :08:36	31	0 :39:08	12	0 :18:02	20	1 :05:46	0:07:29
	5	1	HORÁK Petr	1976	SOKOL Prštice	7	0 :07:50	22	0 :42:09	19	0 :18:01	19	1 :08:00	0:09:43
	6	63	PETRÍK Jiří	1977	7	0 :10:46	57	0 :40:47	17	0 :18:25	27	1 :09:58	0:11:41
	7	22	STEHLÍK Pavel	1974	Hostěrádky - Rešov	7	0 :07:26	15	0 :44:52	35	0 :17:52	18	1 :10:10	0:11:53
	8	58	POLÁŠEK Vít	1976	Hodonín	7	0 :09:20	42	0 :44:40	32	0 :18:32	28	1 :12:32	0:14:15
	9	40	PROKOP Miloš	1980	Adamov	7	0 :09:42	46	0 :43:59	26	0 :19:15	34	1 :12:56	0:14:39
	10	66	VYMAZAL Jiří	1974	VSK Rájec - Jestřebí	7	0 :08:26	25	0 :44:36	31	0 :20:06	41	1 :13:08	0:14:51
	11	54	MÜLLER Tomáš	1977	OSTEN	7	0 :09:22	43	0 :45:28	41	0 :18:23	26	1 :13:13	0:14:56
	12	59	DOLEŽAL Zdeněk	1977	Ivančice	7	0 :11:09	60	0 :43:26	24	0 :19:15	34	1 :13:50	0:15:33
	13	56	BUBLA Michal	1974	SEVER Brno	7	0 :07:30	16	0 :47:22	44	0 :20:09	43	1 :15:01	0:16:44
	14	11	SLAVÍČEK Radek	1978	BULLDOGS Brno	7	0 :10:30	54	0 :45:56	42	0 :21:15	50	1 :17:41	0:19:24
	15	65	JANÁČEK Martin	1978	X-SPORTS	7	0 :08:34	30	0 :52:05	54	0 :23:18	58	1 :23:57	0:25:40
	16	61	RŮŽIČKA Lukáš	1978	KVS Šumperk	7	0 :13:39	66	0 :49:42	49	0 :21:18	51	1 :24:39	0:26:22
	17	48	PLEVAČ Filip	1974	Blansko	7	0 :11:57	63	1 :03:42	61	0 :26:44	61	1 :42:23	0:44:06
	DNF	41	STEHLÍK Tomáš	1976	Jablonec nad Nisou	7	0 :09:08	38		
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	Výsledková listina - muži
	veteráni 40-49 let
	KEPÁK X TRAIL JEDOVNICE 2010
	Termín konání:	neděle 15. srpna 2010	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	0,4 km - 16 km - 4 km	Teplota vody:	24 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	2	DLABAJA Roman	1970	AUTHOR TUFO TI	8	0 :06:55	12	0 :37:17	5	0 :16:41	8	1 :00:53	0:00:00
	2	33	DVOŘÁK Jaromír	1968	ASK TT SKI Blansko	8	0 :07:34	17	0 :42:56	22	0 :17:12	13	1 :07:42	0:06:49
	3	17	FUXA Roman	1963	TK Znojmo	8	0 :08:29	27	0 :39:50	13	0 :19:36	38	1 :07:55	0:07:02
	4	24	KREJČÍ Miroslav	1964	EKOL TEAM	8	0 :07:02	14	0 :44:00	27	0 :17:07	12	1 :08:09	0:07:16
	5	13	SKŘIVÁNEK Petr	1966	LRS Vyškov	8	0 :11:42	62	0 :42:16	20	0 :17:50	16	1 :11:48	0:10:55
	6	72	KYZLINK Karel	1969	ASK TT SKI Blansko	8	0 :08:31	28	0 :45:08	39	0 :18:16	23	1 :11:55	0:11:02
	7	12	FLORIÁN Radim	1970	Brno	8	0 :10:12	50	0 :44:35	30	0 :18:52	30	1 :13:39	0:12:46
	8	55	ŠMATERA Petr	1961	Kunštát	8	0 :09:30	44	0 :44:59	37	0 :22:18	56	1 :16:47	0:15:54
	9	52	TRÁVNÍČEK Jaroslav	1964	Drnovice	8	0 :09:15	39	0 :47:53	46	0 :19:43	39	1 :16:51	0:15:58
	10	36	RAKÚS Milan	1966	Trnava	8	0 :10:24	51	0 :52:55	57	0 :19:12	33	1 :22:31	0:21:38
	11	14	JIŘÍČEK Jan	1964	Nové Město na Moravě	8	0 :10:03	49	0 :53:02	58	0 :20:44	49	1 :23:49	0:22:56
	12	57	ACHRER Karel	1969	Boskovice	8	0 :08:32	29	0 :52:28	56	0 :24:34	59	1 :25:34	0:24:41
	13	23	LUŽNÝ Ivo	1965	TTC Olomouc	8	0 :12:02	64	0 :50:41	51	0 :27:30	63	1 :30:13	0:29:20
	14	35	KUBÍK Radomír	1964	TRIATLON KLUB Brno	8	0 :14:06	67	1 :10:30	64	0 :26:55	62	1 :51:31	0:50:38
	DNF	26	VIŠŇA Zdeněk	1969	Brno	8	0 :08:27	26		
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	Výsledková listina - muži
	veteráni 50-60 let
	KEPÁK X TRAIL JEDOVNICE 2010
	Termín konání:	neděle 15. srpna 2010	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	0,4 km - 16 km - 4 km	Teplota vody:	24 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	10	GOČALTOVSKÝ 	1960	ROCKTECHNIK TT Hranice	9	0 :07:47	19	0 :41:03	18	0 :18:07	21	1 :06:57	0:00:00
	2	70	MIKITA Pavel	1952	SEVER Brno	9	0 :09:17	40	0 :45:01	38	0 :19:30	36	1 :13:48	0:06:51
	3	47	BRYŠA Libor	1955	AZCON11 Brno	9	0 :09:18	41	0 :44:11	28	0 :20:42	48	1 :14:11	0:07:14
	4	18	MEJZLÍK Petr	1959	TJ SPARTAK Třebíč	9	0 :08:03	23	0 :47:14	43	0 :21:20	52	1 :16:37	0:09:40
	5	64	DOBROVOLNÝ Pavel	1958	DADO	9	0 :09:46	47	0 :48:34	48	0 :20:23	44	1 :18:43	0:11:46
	6	21	VILČEK Rudolf	1954	EKOL TEAM	9	0 :09:00	35	0 :48:20	47	0 :23:15	57	1 :20:35	0:13:38
	7	27	CRHÁK Luděk	1959	MSD Brno	9	0 :11:04	59	0 :50:52	52	0 :20:33	47	1 :22:29	0:15:32
	8	50	ŠPERKA Oldřich	1956	Jedovnice	9	0 :10:55	58	0 :52:26	55	0 :20:06	41	1 :23:27	0:16:30
	9	43	MACHÁČEK Martin	1955	Brno	9	0 :10:42	55	0 :56:54	60	0 :19:50	40	1 :27:26	0:20:29
	10	16	KOHOUTEK Jaromír	1955	Brno	9	0 :15:34	68	1 :05:59	62	0 :21:35	53	1 :43:08	0:36:11
	11	71	TROPP František	1960	Brno	9	0 :13:29	65	1 :09:32	63	0 :25:49	60	1 :48:50	0:41:53
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	Výsledková listina - muži
	veteráni 60 let a více
	KEPÁK X TRAIL JEDOVNICE 2010
	Termín konání:	neděle 15. srpna 2010	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	0,4 km - 16 km - 4 km	Teplota vody:	24 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	31	BAYER Miloslav	1947	ASK TT SKI Blansko	13	0 :09:04	36	0 :47:25	45	0 :20:31	46	1 :17:00	0:00:00
	2	20	SVOBODA Karel	1945	Brno	13	0 :10:43	56	0 :49:45	50	0 :22:12	55	1 :22:40	0:05:40
	3	37	BUBENÍK Jiří	1944	LRS Vyškov	13	0 :11:18	61	0 :54:30	59	0 :21:55	54	1 :27:43	0:10:43
	DNS	53	SKÁCEL Jaroslav	1946	KOB. KONICE	13		
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