
 

 
 

 

10.ročníku BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY 

 

Lužany 6. července 1985 
 

 
 

 

     Pečlivější příprava na jubilejní ročník se vyplatila. Je to spartakiádní rok a na podporu 

spartakiády byl tento ročník taky zaměřen. Při slavnostním zahájení jsme mohli sledovat 

vystoupení místních cvičenek ve skladbě s kužely. Některé z nich se účastnily i vystoupení na 

Strahově v Praze. Pro účastníky byla vytištěna brožura s ohlédnutím za uplynulými ročníky i 

některými postřehy ze zákulisí. 

     V týdnu před závody bylo pěkně, počasí nám přálo i v sobotu a tak se do Lužan sjelo 

rekordní množství příznivců zdravého pohybu. Loňský počet byl překonán o 116 závodníků, 

to nečekal nikdo z pořadatelů. Co do počtu závodníků to byla asi největší z podobných akcí 

v okrese Jičín. Téměř ve všech kategoriích byla rekordní účast. Jen ženy se těm Lužanským 

hvozdům trochu vyhýbají. 

      Pro hlavní kategorii mužů by pořízen nový putovní pohár. Jak dlouho nám vydrží? Čivrný 

obhajovat nepřijel, hlavní závod mužů vyhrál Stanislav Kynčl z AFK Chrudim a nechal za 

sebou 151 dalších běžců. Začíná tak nová etapa boje o putovní pohár. 

      Plůtky k vymezení tratí, zejména pro ty nejmenší závodníky se osvědčily a bez časomíry 

zapůjčené z oddílu Orientačního běhu z Jičína si měření v cíli nikdo nedovedl představit. 

     Laťka pro organizátory byla opět posunuta o něco výš. Zvládli i rekordní množství 

závodníků a spokojenost všech, kteří proběhli cílem, byla tou největší odměnou pro mnoho 

bezejmenných pořadatelů. Jubilejní ročník se podařil, připravme se na ten příští. 

 

 

Počasí:  Bezvětří, teplota 22°C, zpočátku pod mrakem, při závodě mužů slunečno.   

 

 Nejmladší závodník :  Martin Marušič z Jičína     - necelý rok  

 Nejstarší závodník: Miloslav Rameš z Cítova   - 76 let 

 Nejstarší žena:  Mil. Ročňáková z Brandýsa n.L.  - 40 let    

 

  

10. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo 516 závodníků v 24 kategoriích. 

 

 

 
 

 

Tělovýchovná Jednota Sokol Lužany   a  Základní organizace SSM  Lužany 

 

Za organizační výbor: 

 

 Ing. Ladislav Mach      Jiří Kůtek 

           sportovní úsek            ředitel závodu    


