44. ročník BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY
Lužany 29. června 2019
Závod byl zařazen do 31. ročníku Velké ceny východních Čech,
do 35. ročníku soutěže o Pohár českého ráje a do poháru Běžce jičínské kotliny.
Letos přijelo do Lužan celkem 312 závodníků. I když to znamenalo určitý pokles proti loňsku, je
pozitivní, že se zaplňují i v minulosti málo obsazované dorostenecké kategorie. Letos přibyla i nová
kategorie - ženy 55 až 64 let a u štafetového závodu rodičů s dětmi běželi zvlášť muži a zvlášť ženy.
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.
Hned při zahájení a dále i v průběhu celého dne byli oceněni závodníci s vyznačením kulatého počtu
startů v Lužanech. Osm z nich získalo tričko s „desítkou“, Michal Hák a Jana Lenčová s
„dvacítkou“, Jaroslav Hák absolvoval již 25 startů, 35 domácí Jaroslav Špígl a neuvěřitelných 40
startů Jiří Kuřík ze Studence.
V 9 hodin odstartovaly nejdříve dětské kategorie a dále závod pokračoval v obvyklém pořadí přesně
podle harmonogramu.
Podrobné výsledky všech 34 kategorií je možno si pročíst ve výsledkové listině. V hlavním závodu
mužů zvítězil Kamil Krunka s časem 27:36 (SK Nové Město nad Metují). Druhé místo vybojoval
Pavel Kubričan (SAUCONY) se ztrátou pouhých 20 sekund. Třetí doběhl Jan Švadlenka za 28:12
z Mladé Boleslavi. Loňský vítěz Jiří Čivrný ml. byl pátý za 28:53. Určitě stojí za připomenutí, že
traťovým rekordmanem je stále Jiří Čivrný starší. V hlavním závodu žen zvítězila Marta Fenclová
s časem 22:40,8 (AC Pardubice), druhá byla Jana Lenčová s časem 23:59,8 (AC TJ Jičín) a třetí
doběhla Jitka Čermáková v čase 24:20,6 (Staněk sport Turnov). Mezi jedenácti muži nad 70 let
zvítězil Ladislav Mach z TJ Sokol Lužany. Oceněni byli i další závodníci z Lužan - na pětce Iva
Ponikelská, na osmičce Josef Tringela a Šárka Deusová.
Počasí bylo sice opravdu letní, ale foukal chladný vítr, což bylo pro běžecký závod příznivé.
Dosažené časy se ani letos příliš nelišily od minulých ročníků. Pro zajištění bezpečnosti byla opět
přítomna sanita se záchranářem, ten ošetřil několik odřenin u dětí a dva vyčerpané závodníky, kteří
přecenili svoje síly.
Nejmladší závodník: Jakub Martinů (Čejkovice) – 1 rok a 3 měsíce
Nejstarší závodník: Vítězslav Janstch (Jablonec n. N.) – 84 let
Nejstarší závodnice: Jaroslava Grohová (OU Vrchlabí) – 68 let
44. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo celkem 312 závodníků v 34 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

