39.ročníku BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY
Lužany 28. června 2014
Závod zařazený do soutěže o Pohár běžce Českého ráje,
Velké ceny východních Čech a Pohár běžce jičínské kotliny.
Prezentace ve vlastním novém velkém stanu na pláži. Tradiční vystoupení při zahájení
předvedly dvě skupiny Aerobik klubu Jičín a doprovázel je polesk velkého počtu sledujících
diváků. Oživením komentářů během celého odpoledne byl nový hlas za mikrofonem, který patřil
Gábině Cardalové.
Jubilejní trička byla předávána v průběhu odpoledne při vyhlašování výsledků, podle toho jak se
dostavovali jednotliví závodníci, přesto některá nevyzvednutá trička propadla.
Trasy dětských a žákovských kategorií byly na obvyklých místech. Všechny délky tratí zůstaly
zachované. Tratě upravené, suché, tvrdé. Tratě v lesních úsecích téměř suché. I prudké klesání do
Končin se dalo docela dobře seběhnout. Počet kategorií obvyklých 31. Hlavní kategorii mužů na
8000m vyhrál s bezpečným náskokem opět Vít Pavlišta a nastoupil tak cestu k zisku dalšího,
nového putovního poháru.
Během celého závodního odpoledne byla lékařkou ošetřována na trati jedna žena pro přehřátí
organismu. Jinak bez problémů.
Problémy se zajištěním závodu, technické i personální, jsme museli řešit už v přípravě.
Výpočetní technika při závodě nebyla bez chyb, na vlastním průběhu se to ale moc neprojevilo.
Zaplatili jsme daň za snahu o rychlé vyhodnocení vítězů kategorií hlavního závodu a v jedné
kategorii byly chybně vyhlášeny výsledky. Podařilo se to ale napravit.
Žádné protesty podány nebyly, jen se objasňovalo hodnocení závodníka v jiné než svojí
kategorii (MP).
Po skončení hlavního závodu nám chyběl jeden nezodpovědný závodník, který zřejmě vůbec
neběžel a nevrátil startovní číslo. Protože neproběhl ani kontrolou hledali jsme ho po trati více než
hodinu.
Proti minulému roku byla účast téměř o 50 závodníků vyšší, vytvořili jsme desetiletý rekord.
Nejvíce se o to zasloužilo startujících 32 žen, což je nejvyšší účast za celou historii BLH. Dětí bylo
nejvíc za posledních 15 let. I lužanských bylo celkem 30, což je víc než obvykle. Zato mládež od 13
do 18 let většinou ani neobsadí všechny stupně vítězů.
Počasí: Ráno zataženo, déšť. Před polednem se se však vyjasnilo, všecho oschlo a slunce začalo
nepříjemně hřát. Počasí pro běhání nebylo ideální. Během celého odpledne se pohybovala teplota ve
stínu od 24°C až do 28°C, na slunci to bylo ještě horší. Pro diváky ale příjemné odpoledne.
Nejmladší závodník : Martin Beneš z Lužan
Nejstarší závodník: František Bém z Liberce
Nejstarší žena:
Hana Vacková ze Starkoče

- 15 měsíců
- 87 let
- 58 let

39. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo 324 závodníků ve 31kategoriích.
Více na webových stránkách www.luzany.cz/blh
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