VÝSLEDKOVÁ LISTINA
41. ročníku BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY
a Mistrovství České republiky veteránů v krosu 2016
Lužany 25. června 2016
Závod byl zařazen do 28. ročníku Velké ceny východních Čech,
do 32. ročníku soutěže o Pohár českého ráje a do poháru Běžce jičínské kotliny.

Vletošním ročníku nám vrámci našeho závodu bylo přiděleno uspořádání Mistrovství
České republiky veteránů vpřespolním běhu. Do skupiny veteránů jsou zařazeni všichni běžci,
muži i ženy, nad 35 let věku a jsou děleni do kategorií po 5 letech. Ženy běžely na trati o
délce 5 km a ve výsledném hodnocení byly rozděleny dle věku do sedmi kategorií. Počet
mužských kategorií byl celkem jedenáct, čtyři kategorie nad 70 let běžely 5 km, všechny
ostatní pak hlavní trať 8 km.
Organizace závodu zaznamenala zásadní změnu v časovém harmonogramu. Začátek byl
přesunut na 9 hodin ráno odstartováním dětských kategorií a dále pokračoval v obvyklém
pořadí.Slavnostní ceremoniál se přesunul až před start MČR veteránů na pětikilometrovou
trať, kdy závodníky i všechny přítomné pozdravila delegátka Sdružení veteránů ČAS
PhDr. Miloslava Ročňáková. Tradiční vystoupení aerobiku zajistily dva týmy děvčat z T. J.
Sokol Jičín.
Počasí bylo vysloveně letní a i když foukal vítr, bylo nutné, aby všichni běžci byli obezřetní a
nepodcenili případnou dehydrataci organizmu. Přítomným lékařem byl ošetřen jeden
závodník běžící v hlavním závodě, který zkolaboval na cestě v Končinách. Byl převezen do
cíle, kam pro něj byla přivolána sanita záchranné služby a následně byl odvezen a
hospitalizován v jičínské nemocnici.
Počasí: Tropické, již od rána teplota stoupala nad 30°C.
Nejmladší závodník: Jakub Rozsypal z FBK Jičín – 16 měsíců
Nejstarší závodník: František Bém z AC Slovanu Liberec – 89 let
Nejstarší závodnice: Miloslava Ročňáková z M-týmu Zvole – 71 let

V 41. roč. Běhu lužanskými hvozdy proběhlo cílem celkem 299 závodníků v 43 kategoriích.
Více na webových stránkách http://behluzanskymihvozdy.cz/
Obec Lužany, ELMAT Kůtek s.r.o. a TJ Sokol Lužany
za podpory Královéhradeckého kraje
Za organizační výbor: Jiří Kůtek, ředitel závodu

