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červená 11 - start 1 chyt, růžové chyty, bez struktur, top traverza, stavěč Štěpán 
červená 12 - start 2 chyty,bílé chyty a struktury chyty, bez šedé horní hrany, top 1 chyt, stavěč Ríša 
červená 13 - start 2 chyty, modré chyty, top světlík vlevo, stavěč Štěpán 
červená 14 - start 1 chyt, modré chyty, top světlík, stavěč Štěpán 
červená 15 - start 1 chyt, růžové chyty, top modrá hrana, stavěč Štěpán 
červená 16 - start 2 chyty, růžové chyty, top hrana, stavěč Štěpán 
červená 17 - start 1 chyt, černé chyty, top traverza, stavěč Štěpán 
červená 18 - start 2 chyty, žluté chyty, top hrana, stavěč Štěpán 
červená 19 - start 2 chyty, žluté chyty, top traverza, stavěč Štěpán 
červená 20 - start 2 chyty, červené chyty, bez pravé hrany, top hrana, stavěč Ríša 

modrá 11 - start 2 chyty, černé chyty, top 1 chyt, stavěč Ríša 
modrá 12 - start 1 chyt, modré chyty, top světlík, stavěč Štěpán 
modrá 13 - start 1 chyt, bílé chyty, top 1 chyt, stavěč Ríša 
modrá 14 - start 1 chyt, červené chyty, top 1 chyt, stavěč Ríša 
modrá 15 - start 2 chyty, modré chyty, top 1 chyt, stavěč Štěpán 
modrá 16 - start 1 chyt, zelené chyty, top 1 chyt, stavěč Ríša 
modrá 17 - start 1 chyt, červené chyty, top 1 chyt, stavěč Ríša 
modrá 18 - start 2 chyty, bílé chyty, top hrana, stavěč Štěpán 
modrá 19 - start 1 chyt, modré chyty, top 1 chyt, stavěč Ríša 
modrá 20 - start 2 chyty, bílé chyty, náskok, top traverza, stavěč Štěpán 

zelená 11 - start 1 chyt, zelené chyty, včetně struktur, top 1 chyt, stavěč Zbyšek 
zelená 12 - start 2 chyty, fialové chyty, bez hran, top zelený čtverec, stavěč Zbyšek 
zelená 13 - start 2 chyty, žluté chyty, top hrana, bez hran, stavěč Ríša
zelená 14 - start 2 chyty, žluté chyty, top hrana, stavěč Zbyšek 
zelená 15 - start 2 chyty, černé chyty, top 1 chyt, stavěč Ríša 
zelená 16 - start 2 chyty, bílé chyty, top traverza, stavěč Zbyšek 
zelená 17 - start 2 chyty, fialové chyty, top chyt, stavěč Ríša 
zelená 18 - start 2 chyty, tmavě zelené chyty, top 1 chyt, stavěč Ríša 
zelená 19 - start 2 chyty, fialové chyty, top hrana, stavěč Zbyšek 
zelená 20 - start 2 chyty, růžové chyty, top traverza, stavěč Zbyšek 

oranžová 11 - start 2 chyty, žluté chyty, včetně struktur, top traverza, stavěč Zbyšek 
oranžová 12 - start 2 chyty, růžové chyty, top traverza, stavěč Zbyšek 
oranžová 13 - start 2 chyty, fialové chyty, včetně hrany, top hrana, stavěč Zbyšek 
oranžová 14 - start 2 chyty, zelené chyty, top hrana, stavěč Zbyšek 
oranžová 15 - start 1 chyt, oranžové chyty, top 1 chyt, stavěč Zbyšek 
oranžová 16 - start 2 chyty, fialové chyty, top 1 chyt, stavěč Zbyšek 
oranžová 17 - start 1 chyt, oranžové chyty, top 1 chyt, stavěč Ríša 
oranžová 18 - start 2 chyty, zelené chyty, top hrana, stavěč Zbyšek 
oranžová 19 - start 1 chyt, oranžové chyty, top 1 chyt, stavěč Ríša 
oranžová 20 - start 1 chyt, oranžové chyty, top 1 chyt, stavěč Zbyšek 

8. kolo Boulder Boje
1. září 2018 - 19. září 2018

zápis boulderů na

www.Boulder.cz

14

13

12

11

https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=11-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=11-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=13-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=13-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=20-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=20-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=19-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=19-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=18-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=18-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=17-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=17-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=16-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=16-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=11-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=11-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=15-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=15-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=12-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=12-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=13-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=13-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=20-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=20-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=18-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=18-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=19-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=19-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=14-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=14-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=17-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=17-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=12-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=12-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=16-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=16-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=13-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=13-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=15-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=15-4
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=14-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=14-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=20-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=20-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=15-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=15-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=19-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=19-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=18-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=18-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=17-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=17-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=16-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=16-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=14-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=14-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=11-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=11-5
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=12-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=12-6
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=18-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=18-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=20-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=20-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=19-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=19-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=16-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=16-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=15-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=15-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=17-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=17-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=14-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=14-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=13-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=13-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=12-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=12-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=186&hl=11-7
https://www.boulder.cz/zapsat-vysledky.php?zid=192&hl=11-7

