38.ročníku BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY
Lužany 29. června 2013
Závod zařazený do soutěže o Pohár běžce Českého ráje,
Velké ceny východních Čech a Pohár běžce jičínské kotliny.
Prezentace ve velkém stanu na pláži. Tradiční předtančení při zahájení předvedly skupiny
Evy Šulcové mladších a starších tanečnic.
Mimo jubilejních triček byly uděleny i dvě ceny Fair Play za příkladné sportovní chování
při 37. ročníku Běhu Lužanskými Hvozdy v roce 2012 Vladimíru Špátovi a Marcelu Noskovi.
Trasy dětských a žákovských kategorií byly na obvyklých místech. Všechny délky tratí
zůstaly zachované. Tratě žákovských kategorií vedené po loukách - upravené, suché, tvrdé.
Tratě v lesních úsecích po deštích místy mokré. Prudké klesání do Končin vymleté od dešťů
kamenité a nebezpečné. Počet kategorií obvyklých 31.
Hlavní kategorii mužů na 8000m vyhrál bezpečně Vít Pavlišta a odvezl si po třetím
vítězství za sebou už nastálo náš putovní pohár. Do příštího závodu musíme tedy sehnat nový.
Během celého závodního odpoledne byl lékař bez práce, i když několik pádů v dětských a
žákovských kategoriích jsem viděl, za ošetření to ale asi nestálo.
Drobné problémy se objevily jako obvykle při náporu dětí v prvních dvou kategoriích. Už
vyzkoušený počítačový systém pracoval bez problémů. Cílová kamera nebyla k vyhodnocení
zapotřebí.
Žádné protesty podány nebyly, jen se objasňovalo hodnocení závodníka v jiné než svojí
kategorii (MP).
Proti minulému roku byla účast o 25 závodníků vyšší, Více bylo žen i mužů a vyšší účast
byla v kategorii „Rodičů s dětmi“. Tradičně velmi nízké zastoupení je v dorosteneckých
kategoriích. Kategorie „ ml.dorostenky “ dokonce zůstala neobsazena.
Počasí: Celý den polojasno, před závodem mužů na chvíli zataženo a spadlo dokonce i pár
kapek. Do startu ale opět vylezlo sluníčko. Teplota byla pro běhání téměř ideální. Při začátku
závodů teplota ve stínu 20,5°C, pak kolísala podle toho jestli svítilo nebo ne od 21 do 19°C
Nejmladší závodník : Filip Podlipný z Lázní Bělohrad
- 12,5 měsíců
Nejstarší závodník: František Bém z Liberce
- 86 let
Nejstarší žena:
Hana Šternerová z Hradce Králové - 50 let
38. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo 276 závodníků ve 31kategoriích.
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