	Výsledková listina - muži
	dorostenci 16-17 let
	X TRAIL VYSOČINA 2008

	Termín konání:	neděle 3. srpna 2008	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	600 m - 18 km - 5 km	Teplota vody:	20 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	55	DOKULIL Lukáš	1991	TJ SPARTAK Třebíč	1	0 :13:22	11	0 :56:53	14	0 :22:25	12	1 :32:40	0:00:00
	2	63	ADAMČÍK Nico	1991	KSP KOMETA Brno	1	0 :12:08	2	1 :03:44	38	0 :28:44	43	1 :44:36	0:11:56
	3	52	KUBÍN Martin	1992	EKOL TEAM	1	0 :13:30	12	1 :16:11	58	0 :31:10	57	2 :00:51	0:28:11
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	Výsledková listina - muži
	junioři 18-19 let
	X TRAIL VYSOČINA 2008

	Termín konání:	neděle 3. srpna 2008	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	600 m - 18 km - 5 km	Teplota vody:	20 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	1	HROMÁDKA Ondřej	1990	ATLETIKA Jihlava	3	0 :19:05	44	1 :00:55	22	0 :31:15	58	1 :51:15	0:00:00
	2	6	BRAUNER Jan	1990	VOLEJBAL Brno	3	0 :23:42	68	1 :09:11	52	0 :29:35	49	2 :02:28	0:11:13
	3	7	BABÁK Martin	1990	VOLEJBAL Brno	3	0 :20:34	55	1 :11:06	53	0 :31:41	59	2 :03:21	0:12:06
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	Výsledková listina - muži
	muži 20-29 let
	X TRAIL VYSOČINA 2008

	Termín konání:	neděle 3. srpna 2008	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	600 m - 18 km - 5 km	Teplota vody:	20 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	83	POSPÍCHAL Zbyněk	1986	TRÉNINKOVÁ SKUPINA	5	0 :12:00	1	0 :51:55	1	0 :20:40	2	1 :24:35	0:00:00
	2	3	KLEMENT Jan	1986	SK AXIOM OrBiTt	5	0 :12:23	3	0 :56:07	10	0 :21:40	6	1 :30:10	0:05:35
	3	98	NEDĚLKA Lukáš	1983	Jihlava	5	0 :13:41	14	0 :54:35	7	0 :22:02	7	1 :30:18	0:05:43
	4	69	BALCAR Michal	1979	CKK Znojmo	5	0 :13:21	10	0 :57:11	15	0 :20:04	1	1 :30:36	0:06:01
	5	48	HAVLÍČEK Tomáš	1983	SK AXIOM OrBiTt	5	0 :12:26	4	0 :53:58	5	0 :24:28	23	1 :30:52	0:06:17
	6	33	ŠEBEK Michal	1984	CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí	5	0 :12:37	5	0 :56:11	11	0 :22:12	9	1 :31:00	0:06:25
	7	86	JAROŠ Jakub	1985	CYKLOMAX HK	5	0 :13:35	13	0 :54:27	6	0 :23:41	17	1 :31:43	0:07:08
	8	39	BERÁNEK Jiří	1983	Havlíčkův Brod	5	0 :16:12	25	0 :53:24	4	0 :22:09	8	1 :31:45	0:07:10
	9	54	NAVRÁTIL Dušan	1984	EKOL TEAM	5	0 :13:19	9	0 :56:16	12	0 :24:21	22	1 :33:56	0:09:21
	10	20	HUDEC Jan	1988	MINERVA Boskovice	5	0 :12:56	6	0 :56:47	13	0 :24:59	26	1 :34:42	0:10:07
	11	81	KŘENEK Jan	1984	EKOL TEAM	5	0 :13:17	7	1 :00:18	21	0 :21:10	4	1 :34:45	0:10:10
	12	61	CHLUP Roman	1985	HMK Blansko	5	0 :14:21	19	0 :55:26	8	0 :25:11	27	1 :34:58	0:10:23
	13	25	KŘIVÁNEK Josef	1979	EXE JEANS	5	0 :14:32	20	0 :58:08	17	0 :22:28	14	1 :35:08	0:10:33
	14	87	PAUSCHEK Karel	1985	ROCKTECHNIK TT	5	0 :14:57	22	0 :59:48	20	0 :22:27	13	1 :37:12	0:12:37
	15	71	DUŠEK Patrik	1987	ROCK MACHINE - CYKLOMAX	5	0 :19:56	51	0 :53:11	2	0 :24:10	20	1 :37:17	0:12:42
	16	84	HANÁK Jan	1980	Nové Město na Moravě	5	0 :15:02	23	1 :04:28	39	0 :24:46	24	1 :44:16	0:19:41
	17	8	DVOŘÁK Petr	1984	OUTDOOR EKONOM	5	0 :17:23	33	1 :02:59	34	0 :27:10	36	1 :47:32	0:22:57
	18	73	HEDVIČÁK Jaroslav	1987	PRO-T CYCLING TEAM	5	0 :18:05	35	1 :02:53	32	0 :26:42	34	1 :47:40	0:23:05
	19	11	ZELA Ondřej	1987	BOB A BOBEK Vyškov	5	0 :19:07	45	1 :07:53	46	0 :28:21	41	1 :55:21	0:30:46
	20	53	TRÝB Vladislav	1983	Ledeč nad Sázavou	5	0 :19:12	46	1 :08:14	48	0 :29:13	46	1 :56:39	0:32:04
	21	70	HABAL Martin	1986	Chrudim	5	0 :22:04	63	1 :02:56	33	0 :31:57	60	1 :56:57	0:32:22
	22	91	ZÁLEŠÁK Michal	1981	UZEL ELITE TEAM	5	0 :18:35	40	1 :06:48	42	0 :32:50	61	1 :58:13	0:33:38
	23	18	URBÁNEK Vladimír	1980	TK Znojmo	5	0 :20:18	54	1 :24:32	64	0 :30:37	55	2 :15:27	0:50:52
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	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	DNF	42	CHARVÁT Jiří	1982	ZŠ Černovice	5	0 :23:49	69		
	DNF	88	SKOTÁLEK Michal	1985	Brno	5	0 :14:50	21	1 :11:56	56			
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	Výsledková listina - muži
	veteráni 30-39 let
	X TRAIL VYSOČINA 2008

	Termín konání:	neděle 3. srpna 2008	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	600 m - 18 km - 5 km	Teplota vody:	20 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	22	HANÁČEK Martin	1977	TJ SPARTAK Třebíč	7	0 :14:07	17	0 :53:15	3	0 :21:18	5	1 :28:40	0:00:00
	2	74	MIKELKA Oskar	1978	SK-M Vraclav	7	0 :14:04	16	0 :55:55	9	0 :24:15	21	1 :34:14	0:05:34
	3	15	DLABAJA Roman	1970	AUTHOR TUFO TI	7	0 :14:02	15	0 :58:35	18	0 :22:49	15	1 :35:26	0:06:46
	4	99	MALEČEK Martin	1975	ŽIŽKOVŠTÍ TYGŘI	7	0 :20:43	58	1 :01:17	23	0 :23:35	16	1 :45:35	0:16:55
	5	26	DRÁPA Radek	1971	Nové Město na Moravě	7	0 :18:39	41	1 :02:26	29	0 :26:36	33	1 :47:41	0:19:01
	6	101	POLÁŠEK Vít	1976	Hodonín	7	0 :18:41	42	1 :07:14	44	0 :25:13	28	1 :51:08	0:22:28
	7	92	VYMAZAL Jiří	1974	Rájec - Jestřebí	7	0 :17:14	31	1 :07:18	45	0 :26:42	35	1 :51:14	0:22:34
	8	43	SLOVÁK František	1969	Nové Město na Moravě	7	0 :20:49	60	1 :02:11	28	0 :28:53	44	1 :51:53	0:23:13
	9	72	ZRŮST Michal	1975	UZEL ELITE TEAM	7	0 :18:16	38	1 :04:29	40	0 :30:17	53	1 :53:02	0:24:22
	10	79	MÜLLER Tomáš	1977	AHA Vyškov	7	0 :20:40	56	1 :08:12	47	0 :26:16	32	1 :55:08	0:26:28
	11	97	HUDEČEK Libor	1974	AXIOM	7	0 :19:48	49	1 :07:06	43	0 :31:03	56	1 :57:57	0:29:17
	12	40	VIŠŇA Zdeněk	1969	ZŠ Černovice	7	0 :20:11	53	1 :08:47	50	0 :29:21	47	1 :58:19	0:29:39
	13	10	KLABAČKA Zdeněk	1974	Vlčnov	7	0 :21:41	62	1 :11:34	54	0 :28:33	42	2 :01:48	0:33:08
	14	65	KRAVÁČEK Ivo	1976	OSTEN Blansko	7	0 :20:56	61	1 :08:39	49	0 :33:31	62	2 :03:06	0:34:26
	15	13	ONDRUŠEK Petr	1978	ŽIŽKOVŠTÍ TYGŘI	7	0 :23:02	66	1 :18:34	61	0 :27:38	37	2 :09:14	0:40:34
	16	41	CHARVÁT Jan	1969	ZŠ Černovice	7	0 :23:11	67	1 :19:24	62	0 :43:45	64	2 :26:20	0:57:40
	DNQ	85	ROUŠAVÝ Leoš	1976	CYKLOMAX HK	7	0 :13:18	8		
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	Výsledková listina - muži
	veteráni 40-49 let
	X TRAIL VYSOČINA 2008

	Termín konání:	neděle 3. srpna 2008	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	600 m - 18 km - 5 km	Teplota vody:	20 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	34	ORLICH Petr	1961	CTC FORT SMC Ústí nad Orlicí	8	0 :14:11	18	0 :58:41	19	0 :22:21	10	1 :35:13	0:00:00
	2	57	TICHÝ František	1966	VELOSERVIS Světlá nad 	8	0 :18:09	36	0 :57:11	15	0 :20:52	3	1 :36:12	0:00:59
	3	90	KRAJČÍR Dan	1966	JPK AXIS Jihlava	8	0 :16:19	27	1 :01:41	25	0 :22:21	10	1 :40:21	0:05:08
	4	64	KREJČÍ Miroslav	1964	EKOL TEAM	8	0 :15:06	24	1 :02:36	30	0 :24:03	19	1 :41:45	0:06:32
	5	60	DVOŘÁK Jaromír	1968	AKS TT SKI Blansko	8	0 :16:53	30	1 :01:52	26	0 :25:23	30	1 :44:08	0:08:55
	6	17	VALENTA Jiří	1966	SK AXIOM OrBiTt	8	0 :18:03	34	1 :01:19	24	0 :25:42	31	1 :45:04	0:09:51
	7	77	SKŘIVÁNEK Petr	1966	LRS Vyškov	8	0 :20:44	59	1 :01:56	27	0 :24:47	25	1 :47:27	0:12:14
	8	46	KAFKA Radek	1964	SK AXIOM OrBiTt	8	0 :16:33	28	1 :03:09	35	0 :29:11	45	1 :48:53	0:13:40
	9	5	MAREK Michal	1960	K3 SPORT	8	0 :16:15	26	1 :03:25	37	0 :29:33	48	1 :49:13	0:14:00
	10	67	FRANZ Luděk	1965	BIATLONKLUB Říčany	8	0 :20:07	52	1 :02:43	31	0 :30:22	54	1 :53:12	0:17:59
	11	45	POHANKA Jiří	1962	SKI CLUB Pohledec	8	0 :20:42	57	1 :11:48	55	0 :25:17	29	1 :57:47	0:22:34
	12	29	DRÁPAL Ivan	1964	Jiříkovice	8	0 :22:47	65	1 :23:38	63	0 :48:30	65	2 :34:55	0:59:42
	DNF	93	DRAGOLOV Daniel	1967	Brno	8	0 :18:24	39		
	DNF	16	HALBRŠTAT Petr	1967	TK Znojmo	8	0 :16:52	29		
	DNF	56	MEJZLÍK Petr	1959	TJ SPARTAK Třebíč	8	0 :17:22	32		
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	Výsledková listina - muži
	veteráni 50 let a více
	X TRAIL VYSOČINA 2008

	Termín konání:	neděle 3. srpna 2008	Teplota vzduchu:	22 °C
	Trať muži:	600 m - 18 km - 5 km	Teplota vody:	20 °C
	Pořadí	SČ	Příjmení, jméno	RN	Klub	Kategorie	Plavání	#	Kolo	#	Běh	#	Cíl	Ztráta
	1	100	MUSIL Jindřich	1953	EXTREM TEAM Vystrkov	9	0 :19:36	48	1 :03:11	36	0 :23:50	18	1 :46:37	0:00:00
	2	80	MIKITA Pavel	1952	Brno	9	0 :19:00	43	1 :09:08	51	0 :27:40	38	1 :55:48	0:09:11
	3	96	NECHVÁTAL František	1953	CYKLO TEAM Kněžice	9	0 :22:46	64	1 :05:14	41	0 :30:05	51	1 :58:05	0:11:28
	4	75	NOVÁK Lubomír	1958	TTC Brno	9	0 :25:03	70	1 :12:25	57	0 :27:59	40	2 :05:27	0:18:50
	5	38	NOVOTNÝ Jan	1954	Brno	9	0 :19:20	47	1 :17:32	59	0 :30:02	50	2 :06:54	0:20:17
	6	62	FILDÁN Ladislav	1955	EKOL TEAM	9	0 :19:52	50	1 :17:59	60	0 :30:09	52	2 :08:00	0:21:23
	7	58	KRIEG Petr	1949	BMT Brno	9	0 :26:33	71	1 :24:51	66	0 :27:44	39	2 :19:08	0:32:31
	8	95	CHARVÁT Jan	1947	TK Brno	9	0 :26:48	72	1 :24:37	65	0 :38:49	63	2 :30:14	0:43:37
	DNF	94	BRYŠA Libor	1955	AZCON11 Brno	9	0 :18:09	37		
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