7. ročníku
BĚHU LUŽANSKÝMI HVOZDY
Lužany 3.července 1982

Každý rok s něčím novým, každý ročník o něco lépe, to je krédo pořadatelského štábu. Trochu
proti této definici, ale přesto přínosem, bylo rozhodnutí o pevném termínu konání závodu. První
sobota v červenci to znamená prázdniny, ale ještě ne plná rekreační sezóna. Tou novinkou bylo
měření časů v cíli. Sportovní kolegové z oddílu Orientačního běhu v Jičíně zapůjčili
nedocenitelného pomocníka – cílové hodiny s tištěnými výsledky doběhu. Tak z Běhu
lužanskými hvozdy zmizely klasické stopky a práce v cíli se zjednodušila, ale
hlavně
zpřesnila. Od sedmého ročníku si vzali na starost vyhlašování vítězů členové pionýrského oddílu
mladých požárníků, kteří vtiskli tomuto ceremoniálu zcela nový ráz. I v tomto ročníku pomohli
už tradiční pomocníci z Projekčního střediska ZPA Čakovice, z Mlázovic a z Chotče, místní
Svazarmovci i členové SNV Valdice a občerstvení zajišťovala MO ČSŽ spolu s DV Jednota
Lužany. Zhodnotili jsme počty a přiměřenost závodníků v jednotlivých kategoriích a přidali jsme
dvě kategorie dětské, rozdělili jsme je po jednom roce, čtyři kategorie žákovské, rozdělili jsme je
po dvou letech a přidali jednu kategorii mužů.
Sedmý ročník byl i ve znamení rekordů. Poprvé počet závodníků překročil třístovku, poprvé
počet kategorií překročil dvacítku, rekordních 112 mužů vyběhlo na hlavní trať 8000 m, poprvé
vítěz hlavního závodu Jiří Čivrný zopakoval své vítězství z pátého ročníku a poprvé vítěz dosáhl
času pod 26 minut – nový traťový rekord.
Zmínit se musíme i o počasí. Dosud měli pořadatelé při volbě termínu závodu štěstí, neboť ani
při jednom ročníku nepršelo a bylo vždy hezké, letní počasí. Při sedmém ročníku bylo ale letní až
příliš. 30C ve stínu zaskočilo mnohé běžce, hlavně v kategorii mužů, kde navíc zasáhl pověstný
kopec na čtvrtém kilometru. Závodníky stál hodně sil a kdo špatně odhadl své možnosti, prožil si
krušné chvíle. Dva zcela vysílení běžci museli být dokonce ošetřeni, nakonec ale vše dobře
dopadlo a byl to úspěšný ročník.
Nejmladší závodník : Všichni závodníci v kategorii nejmladších, byli v rozmezí
jednoho až dvou let.
Nejstarší závodník, který úspěšně dokončil závod :
Michal Hanič z Turnova 71 let
7. ročníku Běhu lužanskými hvozdy se zúčastnilo 301 závodníků ve 24 kategoriích.
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