3. ročníku
BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY
Lužany 2.srpna 1978

Po dvou ročnících se ukázalo, že nejsilnější je obsazován běh mužů a proto ZO SSM jako
hlavní a do té doby jediný pořadatel věnovala vítězům tohoto běhu pohár na který byla
doplněna i jména vítězů prvních dvou ročníků, takže od roku 1978 se tato kategorie běží jako
běh mužů o Putovní pohár ZO SSM v Lužanech. Vlastní závod doznal podstatných změn.
S novým předsedou ZO SSM Jiřím Kůtkem se změnilo místo konání závodu. Ne, že by
„Hvozdy“ nezůstaly v Lužanech, ale třetím ročníkem, kdy byla navázána užší spolupráce
s MNV v obci, dostal se Běh lužanskými hvozdy do krásného prostředí rekreační oblasti. A
přišla další změna. Svazákům přišli na pomoc členové TJ Sokol a Svazarmu, závod dostal
první dotaci od MNV, a první větší materiální zabezpečení – OV ČSTV zapůjčil transparent
START – CÍL a hlavně sadu startovních čísel, a Technické služby města Jičína třepetalky pro
výzdobu areálu a značení tratí. Dětské kategorie startovaly na hrázi rybníka a cíl byl před
kolibou. Ovšem nejradikálnější změnu dostala trať běhu mužů: start v rekreační oblasti, po
polních cestách okolo hřiště do středu vesnice, kde u MNV opustila silnici a stočila se na
polní a lesní cesty a navázala na trať dřívějších ročníků až do Kamenice. Pak se běžci vrátili
zpět do vesnice a zase kolem hřiště polními cestami zpět do rekreační oblasti. Celkem
dvanáct a půl kilometru proti původním pěti! Nutno dodat, že závod měl ještě zcela místní
charakter, běžci byli pouze z okresu Jičín.
Nejmladší závodník : Jana Kůtková z Valdic

– 3roky

Nejstarší závodník, který úspěšně dokončil závod :
Jaroslav Čeřovský z Lázní Bělohrad – 55let
3. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo 78 závodníků v 10 kategoriích.
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