
 

 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej 
z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013  

 

PROGRAM 
XV BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI W RYBNIE 

W DNIU 11.11.2012 r. 
10.30 - 11.00 -  Zabezpieczenie terenu w centrum Rybna przez służby porządkowe, sprawdzenie 
              terenu imprezy i przygotowanie zabezpieczeń trasy biegu 
11.00 - 12.30 - Występy artystyczne i quizy w Rybnie, rejestracja uczestników przez sędziów,  
  konferansjer prowadzący informuje o programie i regulaminach imprezy oraz                            
  jej historii, prowadzi konkursu i zabawy 
11.00 - 12.00 - Msza Święta za Ojczyznę w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa 
   w Rybnie (zaproszeni goście i mieszkańcy) 
12.30 - 12.35 - Ogłoszenie otwarcia biegu i odśpiewanie hymnu narodowego 
12.35 - 12.45 - Bieg otwarcia - (bieg przedszkolaków z opiekunami) 
12.45 - 13.10 - Przemówienie okolicznościowe i występy dzieci 
13.10 - 13.20 - Bieg na dystansie 200m rocznik 2006 - 2004 dziewczęta  (I-II klasa SP) 
13.20 - 13.30 - Bieg na dystansie 200m rocznik 2006 - 2004 chłopcy       (I-II klasa SP) 
13.30 - 13.40 - Bieg na dystansie 300m rocznik 2003 - 2002 dziewczęta  (III-IV klasa SP) 
13.40 - 13.50 - Bieg na dystansie 300m rocznik 2003 - 2002 chłopcy        (III-IV klasa SP) 
13.50 - 14.05 - Bieg na dystansie 1 km . rocznik 2001 - 2000 dziewczęta  (V-VI klasa SP) 
14.05 - 14.20 - Bieg na dystansie 1 km rocznik 2001 - 2000 chłopcy         (V-VI klasa SP) 
 
14.20 - 14.45 - Wręczenie nagród uczestnikom biegów, występy zespołu i orkiestry.   
 Uczestnicy którzy brali udział w biegach udają się na posiłek regeneracyjny. 
 
14.45 - 15.00 - Bieg na dystansie 1 km rocznik 1999 - 97 dziewczęta (gimnazjum) 
15.00 - 15.20 - Bieg na dystansie 1 km rocznik 1999 - 97 chłopcy      (gimnazjum) 
15.20 - 15.35 - Bieg na dystansie 1 km rocznik 1996 - 77 kobiet         (16 - 35 lat) 
15.35 - 16.00 - Bieg na dystansie 1 km rocznik 1996 - 77 mężczyzn   (16 - 35 lat) 
16.00 - 16.15 - Bieg na dystansie 1 km rocznik 1976 i starsze kobiet   (36 i powyżej) 
16.15 - 16.30 - Bieg na dystansie 1 km rocznik 1976 i starsi mężczyzn(36 i powyżej) 
16.30 - 17.00 -  Wręczenie nagród 
17.00 - 17.15 -  Podsumowanie imprezy, wręczenie nagród i dyplomów. 
    Uczestnicy którzy brali udział w biegach udają się na posiłek regeneracyjny. 
11.00 - 17.15 W przerwach pomiędzy biegami występuje Młodzieżowa Orkiestra Dęta  
  w Rybnie oraz konferansjer prowadzi quizy, konkursy, zabawy związane  
  z Ziemią Lubawską, LGD. 
17.15 - 17.30 -  Porządkowanie terenu i likwidacja zabezpieczeń trasy. 
 
Trasa około 200m - START skrzyżowanie ul. Wyzwolenia/ul. Ogrodowa do ul. Wyzwolenia 50 (wjazd 
na parking) META przy posterunku Policji. 
Trasa około 300m - START ul. Wyzwolenia przy Markecie Rybka do ul. Wyzwolenia 50 (wjazd              
na parking) META przy posterunku Policji. 
Trasa około 1,0km - START ul. Wyzwolenia przystanek PKS do skrzyżowania ul. Wyzwolenia /              
ul. Zajeziorna (stacja CPN BARYŁKA),  ul. Zajeziorna do skrzyżowania z ul. Kościelną, ul. Kościelna                 
do ul. Wyzwolenia, ul. Wyzwolenia  do wjazdu na parking, META przy posterunku Policji. 
                                     Zatwierdzam 


