37.ročníku BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY
Lužany 30. června 2012
Závod zařazený do soutěže o Pohár běžce Českého ráje,
Velké ceny východních Čech a Pohár běžce jičínské kotliny.
Prezentace ve velkém stanu na pláži. Trasy dětských a žákovských kategorií byly na
obvyklých místech. V týdnu před závody sucho a teplo. Všechny délky tratí zůstaly
zachované. Tratě žákovských kategorií vedené po loukách - upravené, suché, tvrdé. Tratě
v lesních úsecích téměř suché. Počet kategorií obvyklých 31.
Do doběhu hlavní kategorie bylo lékařského ošetření potřeba jen k běžným odřeninám po
pádu, štípnutí včely apod. Teprve hlavní závod mužů si vybral svoji daň. Byl jsem to já, který
posílal běžce po závodě doplňovat tekutiny a který sám nakonec doplatil na dehydrataci
organismu a do cíle se dostal jen díky vydatné pomoci spoluběžců Vladimíra Špáty z Lužan a
Marcela Noska z Úbislavic. Byl jsem na tom špatně a nebýt jejich pomoci, asi bych se do cíle
nedostal. Rozhodčí je v cíli určitě ještě poškodili, já jsem je nemohl na cílové čáře
předstihnout. Byla přivolána dokonce rychlá záchranka, ale v tu dobu už jsem byl po první
pomoci od lékaře zajišťujícího službu Mudr. Stojanova a cítil jsem se téměř v pořádku.
Postupně jsem doplnil tekutiny a nemocničního ošetření už nebylo třeba. Po kontrole v plně
vybavené sanitě záchranné služby jsem byl propuštěn. Snad se vyčerpání projevilo ještě u
někoho, ale to jsem nestačil registrovat.
Drobné problémy se objevily při prezentaci – 1 dorostenka zapsána v jiné kategorii. A také
zajištění značení trati se neobešlo bez komplikací, favoritka v závodě žen totiž z prvního
místa zabloudila a byla diskvalifikována. Žádné protesty však podány nebyly.
Už vyzkoušený počítačový systém pracoval bez problémů. Pro zajištění zálohy cílových
výsledků v případě poruchy techniky byla pořízena cílová kamera.
Počasí zřejmě způsobilo nižší účast. Proti minulému roku byl největší výpadek 30
závodníků v kategorii „ Rodičů s dětmi“. Zklamáním je i celkem šest kategorií, kde neběží víc
než tři medailisté. Ti co přijdou, ale nemohou za to, že nemají soupeře a medaili si určitě
zaslouží.
Počasí: Dopoledne zataženo dokonce spadlo pár kapek deště, ale teplota byla pro běhání
naprosto nevhodná. Už brzy ráno bylo 25°C. Pak se však vyjasnilo a do začátku závodu
stoupla na 34°C. Od 16hodin až do konce závodů se pohybovala kolem 32 až 33°C ve stínu.
Nejmladší závodník : Šarlota Kaisová z Lužan
Nejstarší závodník: Jan Buchar z Vrchlabí
Nejstarší žena:
Magdalena Jelínková z Pardubic

- 12,5 měsíců
- 79 let
- 67 let

37. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo 251 závodníků ve 31kategoriích.
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