


Mini boulderový průvodce závodními bouldery HOJ Boulder IV. 2009

Při tomto značení musí být ruce v nástupu pod šipkou. Při zvednutí rukou výš,
již nesmí být nohy na zemi.

Při tomto značení jsou ruce na úrovni nebo v blízkém okolí šipky.

TOP – znamená ukončení cesty. Boulder se považuje za přelezený (topovaný)
pokud v TOPu byly obě ruce najednou, alespoň po dobu 3 vteřin.

Klasifikace boulderových cest:

žlutá – nejlehčí
modrá – střední
červená – nejtěžší

Klasifikace obtížnosti v boulderové či UIAA stupnici není uvedena záměrně,
dělení na barvy tak sice není podrobné, ale pro orientaci obtížnosti stačí.

Nejedná se o oficiálního průvodce oblasti. Ten totiž doposud neexistuje.
Boulderů existuje více než je zde uvedeno, tento průvodce se váže pouze
k boulderům, které byly uvedeny jako závodní na HOJ Boulder IV. 2009.





Sektor : U Krokodýla

Zvedačka: (žlutá) Ruce jsou na liště, nohy opřené do masivu. Přeškrtnutý kámen je
zakázaný jako stup pro nohy. Boulder je výlezový.



Sektor: U Krokodýla

Pro radost: (modrá) Ruce v liště, nohy na tření. Boulder je výlezový, s použitím
bočáku vpravo.



Sektor: U Krokodýla

Díra: (modrá) Nástup z lehu v díře. Přes hranu šikmo nahoru. Boulder je výlezový.
Přeškrtnutý kámen je zakázaný pro nohy i ruce.



Sektor: U Krokodýla

Krokodýl: (červená) Ruce jsou pod šipkou, boulder pokračuje traverzem doleva a
končí výlezem na konci kamene.



Sektor: U Krokodýla

Krokodýlí traverz: (modrá) Ruce za šipkou na hraně, traverzem nahoru doprava a
konec boulderu je výlezový.

Krokoušova tlama: (modrá) Ruce po stranách v úrovni šipky. Konec výlezem.



Sektor: Šém

Golemova rychlovka: (žlutá) Ruce pod šipkou, nohy na tření. Výlezový boulder.

Šémova záludnost: (červená) Ruce jsou na oblinách. Černá čára značí zónu, která
je pro ruce zakázána. Boulder končí výlezem.

Prověrka: (červená) stylově podobný Šémově záludnosti. Nástup s rukama pod
šipkou a výlez nahoru.



Sektor: Západní

Rozcvička: (žlutá) Ruce u nástupu jsou v úrovni šipky, boulder je výlezový.



Sektor: Západní

Práskač: (modrá) Nástup je ze sedu s rukama ve vodorovné liště. Boulder je
výlezový.

Hop sem, hop tam: (modrá) Při nástupu podržet levé madlo, vyhoupnout se do
chytu na pravou ruku a skokem do výlezového madla.



Sektor: U Obory

El strom: (modrá) Nástup ze sedu, ruce ve výrazném madle, výlez přes pravou nohu
nahoru na kámen.



Sektor: Ach & Och

Ach & Och poprvé spolu: (červená) Boulder se nastupuje s rukama pod šipkou,
pro nohy je jako stup zakázaný přeškrtnutý kámen, po nástupu se leze boulder jako
Ach, na jeho konci se přechází dolů do boulderu Och, ten se leze směrem doleva a
TOP je ve vyznačeném místě-tzn.v začátečním chytu Ach.



Sektor: Ach&Och

Dívčí kámen: (žlutá) Nástup s rukama v úrovni šipky, bočák na levou ruku. Poté
výlez šikmo doleva nahoru na kámen.



Sektor: Hlavní stěna

Traverz z leva: (červená) Nastupuje se s oběma rukama ve výrazném bočáku.
Nohy na tření. Pokračuje se traverzem doprava. Top je v počátečním chytu Hany
Bany boulderu.

Krásná neznámá: (červená) Nástup s rukama pod šipkou ze škrabek. Topuje se ve
výrazném chytu u konce šipky.



Sektor: Hlavní stěna

Hany Bany boulder: (modrá) Nástup s rukama na chytu za šipkou. Pokračování
doprava lehce nahoru. Přeškrtnutý sousední kamenný blok je zakázán pro nohy i
ruce. Přes pravý bočák lehce doleva nahoru přes obliny do madla nahoře v TOPu.



Sektor: Hlavní stěna

Dynamika: (červená) Nástup ze škrabek, přes škrabky vzhůru do madla.



Sektor: U Hradu

Hradní: (žlutá) Ruce pod šipkou, přímo nahoru. Topuje se oběma rukama v plotýnce
s kapradinou.

Variace pro hradní paní: (žlutá) Nástup pro ruce v úrovni šipky - tzn.výrazný
bočák. Pokračuje se napravo šikmo nahoru do bočáku a topuje se v plotýnce u šipky.

Variace pro hradního pána: (modrá) Nástup níže (ze sedu), z bočáku pro obě
ruce. Potom pokračování stejné jako u Variace pro hradní paní.



Sektor: U Studny

Přes břicha: (modrá) Ruce v nástupu jsou pod šipkou v liště. Boulder končí
topováním posledního břicha nebo výlezem.



Sektor: U Studny

Projekt: (červená) Nástup ze škrabek v úrovni šipky. Poté přes škrabky, do spoďáku
a nátah do madla (TOP).

Převislá: (modrá) Ruce při nástupu na škrabkách, poté přes tři výrazné díry do
TOPového chytu.



Sektor: Štamberk

Malý letec: (modrá) Nástup oběma rukama z bočáku, do výrazného bočáku pro
pravou ruku. Pokračuje téměř přímo vzhůru. Boulder končí výlezem.



Sektor: Pod Štamberkem

Mechař: (žlutá) Boulder, který prověří tření lezeček a udělá Vám radost.



Sektor: Pod Štamberkem

Červený trpaslík: (červená) Při nástupu ruce pod šipkou, u prvního kroku povoleno
                    držet hranu. Při výlezu na rajbák je hrana zakázána.

Plotýnka: (modrá) Nástup z bočního kamene. Výstup po rajbáku s levou hranou.



Sektor: Pod Štramberkem

Traverz: (modrá) Při nástupu jsou ruce za šipkou ve výrazné plotýnce. Traverz
pokračuje doleva a ve směru šipky nahoru k výlezu.

Zvedačka: (modrá) Ruce při nástupu jsou pod šipkou v plotýnce. Nohy jsou na
zemi. Do výrazného chytu vpravo se sahá až tehdy, jsou-li nohy ve vzduchu.



Sektor: Starý lom

Ostružinové potěšení: (žlutá) Nástup pod šipkou a přímo nahoru do TOPového
chytu.

Bílý tesák: (modrá) Nástup z bočáku a dírky. Poté vzhůru do TOPového chytu.

Spiderman: (červená) Nástup z děr. Dále po dírách vzhůru do TOPového chytu.
Přeškrtnutý kámen je zakázaný jako stup pro nohy.



Sektor: Paseka

Přelez, ale nepodlez: (žlutá) Začátek ve vodorovné spáře, boulder končí výlezem
na vrchol kamene.

Skok: (modrý) Nástup je stejný jako u Přelez, ale nepodlez, rozdíl je ten, že
z nástupové spáry se do vrcholového madla skáče a poté vylézá až nahoru.



Sektor: Paseka

Na výdrž: (modrá) Traverz se nastupuje s rukama za šipkou, pokračuje se na
konec doleva a končí výlezem.


