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 V letošním ročníku nám bylo přiděleno v rámci našeho závodu uspořádání Mistrovství 

České republiky veteránů v přespolním běhu. Do skupiny veránů jsou zařazeni všichni běžci, 

muži i ženy, nad 35 let věku. Běžci jsou děleni do kategorií po 5 letech. Ženy běžely na trati o 

délce 5 km a počet jejich kategorií se zvětšil na sedm. Počet mužských kategorií byl zvýšen 

na třináct s tím, že tři kategorie nad  70 let běžely 5 km, všichni ostatní pak hlavní trať 8 km. 

Do MČR vetránů bylo zařazeno cekem 5 ženských a 10 mužských kategorií. Nápor ve 

veteránských kategoriích se ale nekonal, celkem bylo do MČR započítáno 103 závodníků. 

Zejména v ženských kategoriích však mnohdy nebyly plně obsazeny ani stupně vítězů. Počet 

závodníků nepřekročil obvyklý průměr. 

        Prezentace ve velkém stanu na pláži. Trasy dětských a žákovských kategorií jako 

obvykle v prostoru mezi chatkami, po loukách a cestách. Tratě dětí po zpevněné, mírně 

kamenité cestě. Všechny délky tratí zůstaly zachované. V týdnu před závody mírně deštivo. 

Tratě žákovských kategorií vedené po loukách byly upravené, suché, tvrdé. Vzhledem 

k mistrovství ČR veteránů a většímu počtu závodníků na trati 5 km byl o deset minut posunut 

start mužů na trati 8 km. V lesních úsecích trať vyčištěná po polomech, místy mírně mokrá, 

poměrně čistá a schůdná. Lékařského ošetření nebylo potřeba ani v jednom případě. Výsledky 

se zpracovávaly novým programem, vyměnilo se hodně obslužného personálu a uvnitř 

neklapalo vždycky vše na 100 %. Navenek se ale vše zvládlo, protesty žádné nebyly. Při 

dekorování na počest vítězů MČR zněla hymna a vyhlašování se tím protáhlo neobvykle 

dlouho.   

Počasí:  Dopoledne polojasno a teplo. Odpoledne při startu 2. kategorie drobný deštík potom 

polojasno, mírný větřík. Pro běhy příznivé počasí. Teplota kolísala od 21 do 22°C ve stínu. 

Postupně do startu hlavní kategorie teplota klesla na 20,5°C.  

 

 Nejmladší závodník :  Lucie Kubánková  Nová Paka      - přesně 16 měsíců  

 Nejstarší závodník: Ivan Pacner   SABZO Praha      - 81 let 

 Nejstarší žena:  Milena Hovorková  TJ Petřiny Praha   - 63 let    

 

 32. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo  297 závodníků v 38 kategoriích. 
 

 Tělovýchovná Jednota Sokol Lužany   a   Obecní úřad Lužany 
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