A: Kade ľahšie 5C SD (z veľkého chytu vpravo, bez obmedzení do veľkého madla, pozor na strom!)

B: Stará klasika 5C SD (z dvoch chytov a bez použitia hrany do veľkého madla)
C: Komfort prázdnej tašky 6B SD (nástup ako B a v stienke odbočiť do madiel vľavo a nimi do hrany, koniec
ako B)
D: Nová klasika 6A SD (nízky nástup z chytu v previse a dolez ako B)

E: Lepidlo 6C+ SD ( nástup v najnižšom madle a bez použitia stienky napravo čisto stropom až do madla za
hranou) – variant s použitím stienky na nohy Motýľ s maslom na krídlach 6B+
F: Úpadok 6B+ SD (nástup ako Motýľ s maslom na krídlach a odbočiť stienkou doprava, koniec ako B)
G: Lepkavá hrana 7A+ SD (z bouldra Lepidlo odpočiť doľava do hrany a po nej až do nosa)
H: Lepidopterológia 7A SD (nástup vo veľkom madle v previse a doprava do bouldra Lepidlo a ním až do
madla za hranou)

I: Luciferín 7B+ SD (nástup v najnižšom madle, pokračovať stropom a z veľkého madla odbočiť doprava cez
spoďáky, koniec v no hande)
J: Svetlonos 7B+ SD (nástup ako Brušné tance v diere, traverzom až do Luciferína a ním)

K: Húsenica 7B SD (nástup v diere ako Brušné tance a traverzom až do bouldra Lepidopterológia a ním)
L: Bludička 7C SD (ako Svetlonos, ale pokračovať po hrane ďalej doľava až do výrazného nosu) – madlo na
hrane zo Svetlonosa sa nepoužíva

M: Za veľkou mlákou Amerika 6C SD (nástup ako Luciferín a pokračovať stropom, z veľkého madla mierne
doľava, koniec v no hande))
N: Posledný zhasína 7A SD (nástup ako Luciferín, pokračovať stropom a z veľkého madla priamo cez spoďák
v strope, koniec v no hande)
O: 100ka 6C+ SD (nástup ako Luciferín, ale z veľkého madla v strope travezom doľava do Brušných tancov
a nimi do výrazného nosu nad hranou)

P: Brušné tance 6B+ SD (nástup v diere vľavo, doprava do veľkej obliny a odtiaľ boľavými chytmi stropom až
do výrazného nosu za hranou)
R: Tance na hrane 7A+ SD (Brušné tance a pokračovať doprava po hrane až do madla, kde končí boulder B)

Q: Mokrý sen 7B+ SD (nástup ako 100ka, z madla v strope pokračovať doľava, ale nie do Brušných tancov –
treba liezť stropom cez dierku, ktorá udáva smer) – v bouldri sa nepoužíva pravá hrana, prvým chytom na hrane
je až oblina)

Q: Mokrý sen 7B+ SD

S: Suchý okraj 6C+ SD (nástup ako Brušné tance, traverzom doprava do veľkého madla v strope a odtiaľ ako
Za veľkou mlákou Amerika)

T: Život na hrane 6C+ SD (nástup ako B a bez obmedzení po celej hrane až nakoniec do výrazného nosu)

A: Krtkovo dobrodružstvo 6A SD (po dolnej špáre, pri konci na hornú hranu a na vrchol)
B: Tobogán 5C SD (cez bočák do hornej špáry a ňou až na vrchol)

C, Bokombrada 5C SD (cez veľký bočák a priamo na vrchol)
D, Úzkostná porucha 6A+ SD (priamo na vrchol)
E, Vektorové pole 6B+ SD (doľava cez obe špáry a veľký bočák až do Úzkostnej poruchy a ňou)

F: Dve krovky 5B SD (obojručne z výrazného bočáku, po hrane až za roh a výlez)
G: Jednokrovka 5A SD (obojručne z výrazného bočáku a premantliť rovno hore)

A: Utri vodu brehom 6A+ SD (doprava stienkou a pomocou ľavej špárky na vrchol (pilierik vľavo sa nechytá)
B: Vlnenie 5B SD (cez pilierik na vrchol)
C: Direkt špás 6A SD (z veľkej lišty a priamo na vrchol - pilierik nie)
D: Ponorka 5B (polosed zo špáry pod previsom, cez brucho do spoločného výlezu)

