43. ročník BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY 2018
Lužany 30. června 2018
Závod byl zařazen do 30. ročníku Velké ceny východních Čech, do 34. ročníku
soutěže o Pohár českého ráje a do poháru Běžce jičínské kotliny.

Organizátory letošního ročníku potěšil rostoucí zájem závodníků. Celkově jich do Lužan
přijelo o 47 více než vloni. Největší nárůst startujících byl v těchto kategoriích: žactvo +18,
dorost +8, ženy +9 a muži +14 běžců. Je zřejmé, že předloňská změna v časovém
harmonogramu přináší své ovoce. 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 mladších děvčat z
Aerobic clubu Jičín.
Poté byli oceněni organizátoři závodu, kteří se dlouhá léta nezištně starají o jeho dobrou
úroveň a letos slaví významné životní jubileum. Malou slavností bylo také předání triček
závodníkům s vyznačením kulatého počtu startů v Lužanech. Čtyřicítku obdržel Ladislav
Mach, který závodí za tým Šachy Lužany. 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. Hlavní
závod odstartoval držitel dosud nepřekonaného rekordu tratě Jiří Čivrný. Ten nebyl pokořen
ani letos jeho synem Jiřím Čivrným ml. ze Semil, který v hlavním závodě zvítězil.
V kategorii žen bez rozdílu věku zvítězila Dagmar Kynčlová z SK Nové Město nad Metují.
Na start se po letech dostavila naše stříbrná olympijská medailistka ve štafetách běhu na
lyžích ze Sarajeva Blanka Paulů, která zvítězila v kategorii ženy nad 55 let a startovala za
Maratonstav Úpice. Ze stejného oddílu byl i vítěz kat. muži nad 70 let Jiří Javůrek. Z 18
startujících dvojic rodičů a dětí vybojovaly prvenství Daniela a Eva Coganovy z Nové Paky.
Počasí pro běžecký závod bylo optimální, od rána bylo slunečno a foukal čerstvý vítr. Ráno
byla teplota kolem 18°C, k poledni stoupala k 23°C. Dosažené časy se příliš nelišily od
minulých ročníků. Pro zajištění bezpečnosti byla i letos přítomna sanita se záchranářem,
který u závodníků zasahovat nemusel.
Nejmladší závodnice:
Nejstarší závodník:
Nejstarší závodnice:

Anežka Šormová (Vojice) – 18 měsíců
Milan Vorel (Slatiňany) – 78 let
Jaroslava Grohová (OU Vrchlabí) – 67 let

43. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo celkem 354 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

