
VÝSLEDKOVÁ LISTINA 

42. ročníku BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY 2017 

Lužany 24. června 2017 

Závod byl zařazen do 29. ročníku Velké ceny východních Čech, 
do 33. ročníku soutěže o Pohár českého ráje a do poháru Běžce jičínské kotliny. 

 

Organizace letošního ročníku navázala na loňskou úspěšnou změnu v časovém harmonogra-
mu. Již v 8:45 hodin proběhlo slavnostní zahájení závodu, jako první přivítal všechny 
účastníky starosta obce Lužany Ing. Martin Mitlőhner. Následovalo tradiční vystoupení 
aerobiku, které zajistily dva týmy děvčat z Aerobic clubu Jičín. Náročnými skladbami na 
stepech přispělo k úvodnímu ceremoniálu celkem 19 cvičenek. 

Poté byli oceněni organizátoři závodu, kteří se dlouhá léta nezištně starají o jeho dobrou 
úroveň. Za mimořádný sportovní čin obdržel cenu Fair play Michal Mach, který v loňském 
ročníku nehledě na svůj výsledek v závodě neváhal pomoci běžci s vážnými zdravotními 
problémy.   

V 9 hodin odstartovaly nejdříve dětské kategorie a dále závod pokračoval v obvyklém pořadí 
přesně podle harmonogramu. Podrobné výsledky všech 32 kategorií je možno si pročíst ve 
výsledkové listině. V hlavním závodě mužů byl favoritem Jiří Čivrný mladší, který kdyby 
letos opět vyhrál, již by si odvezl putovní pohár. To se mu však nepodařilo, protože tentokrát 
vybojoval „až“ bronzovou medaili. Zvítězil teprve 20letý Sebastian Vošvrda z Mladé 
Boleslavi.    

Počasí se opravdu vydařilo, od rána bylo slunečno a teplo. Avšak proti minulým ročníkům 
bylo znát, že je přece jen o pár stupňů méně, neboť i příjemně foukalo. To se samozřejmě 
projevilo i na lepších dosažených časech. Pro zajištění bezpečnosti byla letos přítomna sanita 
se záchranářem, který u závodníků zasahovat nemusel, pouze v jednom případě v řadách 
diváků. 

Počasí: Letní, ráno teplota kolem 20°C, k poledni stoupala ke 30°C. 

Nejmladší závodník:    Petr Vích z Konecchlumí – 1 rok a necelý měsíc 
Nejstarší závodník:      Vítězslav Jantsch z Elevenrun teamu – 82 let 
Nejstarší závodnice:     Magdaléna Jelínková z Černilova – 72 let 

 

42. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo celkem 307 závodníků v 32 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  


