5. ročníku
BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY
Lužany 5. července 1980

Jisté zklamání těsně po minulém ročníku položilo otázky: „Má to vůbec smysl?, budeme
pokračovat?, stačíme na to?, nepřerostlo nám to přes hlavu?, jsou to schopni zvládnout
amatéři?“. Už po kritickém hodnocení za čtrnáct dnů byla odpověď jednoznačná. Ano, pátý
ročník bude! A jubilejní ročník pořádaný v roce československé spartakiády musí být i
organizačně zcela na úrovni. Rozhodnutí, jak bude Běh lužanskými hvozdy vypadat dál, zda
bude jen akcí místního významu jako dosud, nebo se z něho udělá akce pro zájemce všech
kategorií a z celé republiky, dal vlastně už čtvrtý ročník. Cesta k novému typu závodu byla
nastoupena. Vzniká tradice slavnostního zahájení na kterém vedle oficiálních projevů
vystupují se svojí skladbou dívky z odboru ZRTV při TJ Lužany. Počet kategorií byl rozšířen
na 14. ZO SSM ovšem nemohla dál sama nést všechny úkoly, a tak se vedle ní stala hlavním
pořadatelem TJ Sokol Lužany, ale i to bylo málo. Záštitu nad závodem převzal MNV
v Lužanech a o pomoc byly požádány i další složky NF v obci. Zvýšenou péči o závod
odměnili běžci dvojnásobnou účastí v pátém ročníku a skutečně k historickému průlomu
došlo v hlavní kategorii (36 mužů ve čtvrtém – 104 v pátém ročníku). Poprvé a hned vítězně
se účastnil Běhu lužanskými hvozdy Jiří Čivrný, poprvé byly vytištěny a rozesílány do celé
republiky propozice, poprvé závod dostal dotaci od OV SSM a OV ČSTV, poprvé byly
zhotovovány a zájemcům rozesílány kompletní výsledkové listiny.
Nejmladší závodník : Petr Mach z Lužan – 2 roky
Nejstarší závodník, který úspěšně dokončil závod :
Přemysl Dolenský z Mladé Boleslavi - 60 let
5. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo 221 závodníků v 14 kategoriích.
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