Zdravíme všechny atlety, trenéry a funkcionáře, stejně jako všechny příznivce atletiky z Jablonného
nad Orlicí a z Dlouhoňovic.
V Jablonném žije atletika již velmi dlouho, Dlouhoňovice je nové jméno na atletické mapě
republiky.
V Jablonném byla vždy výborná mládežnická atletika. Oddíl JABOR bude v roce 2017 pořádat již
70. ročník Memoriálu Q. Štěpánka k uctění památky na výborného atleta, který padl při
osvobozování města v květnu 1945. Oddíl pravidelně pořádá řadu závodů do vrchu i v přespolním
běhu. Před deseti lety byl i pořadatelem Mistrovství ČR.
Nyní je předsedou a trenérem oddílu Ing. Jan Pešava – všem Vám známé jméno – bez nadsázky
hvězda dlouhých tratí, a dodnes – přes již dlouhých 20 let – držitel rekordů na těchto tratích.
Dlouhoňovickýnm rodákem je Miroslav Vítek – rovněž atletická hvězda – tentokrát v běhu do
vrchu: mnohonásobný mistr republiky, účastník ME i MS.
Shodou náhod i oboustranných přání uspořádat velký závod došlo k tomu, že si oba zkušení
pořadatelé podali ruce a spojili síly potřebné k přípravě takové akce.
Úsilí se vyplatilo a úterý 20.9. 2016 bylo pro Dlouhoňovice historickým datem.
Předsednictvo Českého atletického svazu rozhodlo o přidělení pořadatelství MČR v přespolním
běhu těmto pořadatelům s tím, že závod se uskuteční v Dlouhoňovicích.
Děkujeme předsednictvu ČAS za projevení důvěry. Chceme uspořádat mistrovství perfektně dle
možností, které nám umožnuje náš areál.
Podáváme Vám tímto základní informace o naší obci i našich záměrech.
Obec Dlouhoňovice je od roku 1991 samostatná , má přes 800 obyvatel.
Někdy je společně se sousedním městem Žamberk nazývána „branou do Orlických hor“ .
Doložená historie sahá až do 14. století, kdy obec patřila pod panství Žampach.
V okolí jsou hrady Litice a Potštejn, zámky Kostelec nad Orlicí, Doudleby, Potštejn. Zajimavé je
středisko zimních sportů a ráj významných umělců Říčky, rovněž přehrada v Pastvinách, památný
chrám v Neratově a pevnost Hanička.
V obci je čilý společenský i sportovní život. MČR bude vrcholem ve sportovním životě obce, i
když se zde pořádala řada vrcholových akcí.
Datum závodu je 25. 11 2017, start první kategorie je v 10.00 .
Trať závodu je travnatá, mírně členitá, okruh má dva kilometry, start a cíl je na fotbalovém hřišti.
Vzdálenosti mezi startem, prezentací, šatnami a sprchami, velkými stany a odpočinkovou
tělocvičnou nejsou delší než 100 metrů. Připravili jsme některé novinky – snad se Vám budou líbit.
Jakékoli další informace si můžete vyžádat na těchto adresách:
Dlouhoňovice:

tel. 724 186 254

obec.dlouhonovice@seznam.cz
starosta@dlouhonovice.cz
Jablonné:

tel. 731 658 190

apesavj@seznam.cz
jan.pesava@formplast.cz
Ubytování v okolí: www.vychodni-cechy.info
Turistické informační středisko Žamberk : 465 612 946 info@zamberk.eu
Těšíme se na Vás na Mistrovství ČR v přespolním běhu. 25.11. 2017 v Dlouhoňovicích.

