40.ročníku BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY
Lužany 27. června 2015
Závod zařazený do soutěže o Pohár běžce Českého ráje,
Velké ceny východních Čech a Pohár běžce jičínské kotliny.
Prezentace ve vlastním velkém stanu na pláži. Pořadatelé byli v jednotných tričkách se znakem
40. BLH. Připravena byla i trička na prodej.
Tradiční vystoupení při zahájení předvedly dvě skupiny Aerobik klubu Jičín a doprovázel je
potlesk velkého počtu sledujících diváků. Další dvě skladby předvedly během přestávky
k vyhlašování výsledků. Jubilejní trička byla předávána v průběhu odpoledne, podle toho jak se
dostavovali jednotliví závodníci, přesto některá nevyzvednutá trička propadla. Průběh celého
jubilejního ročníku byl přece jen trochu slavnostnější než obvykle.
Trasy dětských a žákovských kategorií byly na obvyklých místech. Všechny délky tratí zůstaly
zachované. Tratě upravené, oschlé, tvrdé. Tratě v lesních úsecích po deštích rozměklé a místy
blátivé. Na vrcholu před močálem závodníci zdolávali spadlý strom. Prudké klesání do Končin je
kamenité, a dalo se docela dobře seběhnout. Počet kategorií zůstal na obvyklých 31. Hlavní
kategorii mužů na 8000 m vyhrál s dostatečným náskokem u nás „věčně druhý“ Jiří Čivrný ml., Vít
Pavlišta obhajovat nepřijel.
Během celého závodního odpoledne byla lékařem v cíli ošetřována jen jedna závodnice pro
žaludeční potíže. Jedna závodnice pro nadměrnou únavu raději závod nedokončila, do cíle však
došla sama. Jinak bez problémů.
Problémy se zajištěním závodu, technické i personální, jsme museli řešit už v přípravě. Obsluhy
výpočetní techniky, zejména softwarového vybavení se úspěšně zhostil Standa Šulc a zejména díky
němu závod proběhl bez viditelných chyb.
Byla vyhlášena kategorie lužanských žen a darem od sponzorů z Lužan byl poháry ohodnocen
závod žen na 5000 m bez rozdílu věku.
Při srovnání s minulým ročníkem byla celková účast téměř stejná. Nižší účast v kategoriích dětí,
žáků a rodičů s dětmi nahradily k naší radosti kategorie dorostu, žen i mužů. Hodně bylo i fandících
diváků. Na ještě větší účasti má zřejmě podíl i počasí. To závodu BLH obvykle přeje, tentokrát ale
týden před závodem byl nejdeštivějším týdnem za celý letošní půlrok a to možná někoho odradilo.
Počasí: Celý den zataženo, ráno drobný deštík, v průběhu závodu několikrát drobné zkropení spíš
než déšť, pláštěnky nebo deštníky nebyly nutné, jen výpočetní techniku jsme preventivně zakryli.
Počasí pro běhání docela příjemné. Během celého odpledne se pohybovala teplota ve stínu od 26°C
při zahájení do 20°Cpři startu mužů.
Nejmladší závodník: Štěpán Kraus z Lázní Bělohrad
Nejstarší závodník: František Bém z Liberce
Nejstarší žena:
Blanka Paulů z Maratonstav Úpice

- 15 měsíců
- 88 let
- 61 let

40. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo 320 závodníků ve 31kategoriích.
Více na webových stránkách www.luzany.cz/blh
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