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18:00–19:30
večeře
19:30–21:00
rozbor videí a vyhlášení výsledků závodu
Účastníci obdrží na závěr jako památku fotografie z akce.
21:00 – ? večerní program
Účastníci obdrží na závěr jako památku fotografie z akce.

www.yfa.cz
www.yfa.cz

