
PETROHRADSKÉ PADÁNÍ 2020 

Sranda soutěž v boulderingu na přírodních kamenech. Různé kategorie, různé charaktery lezení, obtížnosti od 1 do 8B+ Fb. Fun 

competition in bouldering on nature stones. Diferent cotegories, diferent characters of climbing, dificulty from 1 to 8B+ Fb. 

TERMÍN / TERM : 02-04/10/2020    ŽIHLE – SKLÁRNA, GPS: 50.0715831N, 13.3331886E 

Je možné přijet pouze na sobotu, či na dva dny. It is posible to come for one day or two days. 

KONTAKT / CONTACT: Petr Resch, 00420 604245568, resch@filmix.cz 

Ubytování / Accommodation: 

Vlastní – stan či auto, cena obsažena v ceně startovného / Own tent or car, included in entry fee 

Chatky – 4-lůžkové chatky s postelemi a povlečením, lednice, topení. Cena 150 CZK / osoba / noc, minimálně za chatku 450 CZK / 

noc. Sleva 80 CZK za celý pobyt pro účastníky akce. 

Chalets – 4 bed, with bed linen, fridge, heating. Price 150 CZK / person / night, min. 450 CZK / chalet / night. 

Objednání ubytování v registračním formuláři. Accommodation reservation in register form. You can pay in EURO. 

V místě ubytování je WC, sprchy s teplou vodou, společenská místnost, kuchyňka. In ATC you can use WC, shower with warm 

water, big meeting room, kitchen. 

Stravování  / Eating: 

Vlastní nebo možné využít zajištěného cateringu (10 druhů minutek a další). Own or you can use catering (some hot meal…), Not 

posible to pay in EURO. 

Kategorie / Categories: 

Mladší a starší dívky a kluci, ženy a muži. Younger and older girls and boys, women, men. 

Ceny symbolické. Každý startující dostane průvodce na novou oblast (300 nových boulderů).  

Simbolic prizes, each competitor will take Climbing guide for new area (300 new boulders).  

Startovné: 300 CZK /dospělí, 200 CZK / děti, 150 CZK účastníci, kteří nesoutěží. 

Entry fee: 300 CZK (12€) adult, 200 CZK (8€) childern, 150 CZK (6€) entry for visitors. 

Program: 

Pátek / Friday: 

Lezení 12.00 – večer, oheň, from 12.00 climbing, evening fire 

Sobota / saturday: 

Lezení celý den do 19.00, Climbing whole day till 19.00 

19.30 vyhlášení vítězů / ceremony 

20.00 živá muzika / live music : Sisus Ralsis, s frontmanem Dominikem Kotyzou (z Megusty), https://bandzone.cz/sisusralsis 

Neděle / sunday: Lezení dle libosti, opuštění areálu ubytování. Návrat domů. Free program, Climbing, leaving… 

REGISTRACE / REGISTRATION: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNRfoq6EIjZMJn0t-

rITHp5GzGfEIa0nPaKMwQONbRNFapdA/viewform?fbclid=IwAR1_cVmw8DqJQP93DcI2wkjjXmyVBdcdymDWI6frCYeh

pKYQdJfVX-KdEAo 

https://bandzone.cz/sisusralsis

