
 

 

 

„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  

 
KLASYFIKACJA I NAGRADZANIE UCZESTNIKÓW 

XVII BIEGU NIEPODLEGŁOŚCI W RYBNIE 
 
Podczas XVII Biegu Niepodległości w Rybnie w dniu 11 XI 2014 r. uczestnicy otrzymają 
nagrody: 
 ze środków unijnych pozyskanych przez Gminę Rybno, 
 nagrody ufundowane przez sponsorów, Gminę Rybno i Starostwo Powiatowe 

 w Działdowie, 
 nagroda specjalna Wójta Gminy Rybno dla mieszkańców gminy Rybno. 

 
SYSTEM KLASYFIKACJI W POSZCZEGÓLNYCH KONKURENCJACH BIEGOWYCH 

Bieg otwarcia (grupa przedszkolna i młodsze): 
Bieg rekreacyjny na dystansie 300m dzieci z opiekunami. Dzieci otrzymają pamiątkowe 
upominki od sponsorów. Najmłodszy uczestnik otrzyma upominek. 
 Dla dzieci przygotowano talony na frytki. 
Klasyfikacja uczestników 12 konkurencji biegowych: 
Uczestnicy poszczególnych biegów będą klasyfikowani w następujący sposób: 
na miejscach 1÷3 wg  kolejności na mecie,  
na miejscach  4÷6 kolejni biegacze tylko spośród mieszkańców gminy Rybno. 
Nagrody specjalne otrzymają najszybsi biegacze z gminy Rybno w każdym z biegów. 

NAGRADZANIE 
Nagrody współfinansowane ze środków unijnych: 
Biegacze sklasyfikowani na miejscach 1÷6 otrzymają pamiątkową statuetkę 
Biegacze sklasyfikowani na miejscu 1 otrzymają buty sportowe (ADIDAS, PUMA, NIKE, JOMA) 
Biegacze sklasyfikowani na miejscu 2 i 3 otrzymają  koszulki sportowe (ADIDAS, PUMA, NIKE, 
REEBOK) 
Nagrody ufundowane przez sponsorów, Starostwo Powiatowe w Działdowie i Gminę 
Rybno dla biegaczy z gminy Rybno: 
Biegacze sklasyfikowani na miejscach 1÷ 3 otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe od 
Starostwa Powiatowego w Działdowie i sponsorów 
Biegacze sklasyfikowani na miejscach 4÷6 otrzymają dodatkowo nagrody rzeczowe 
ufundowane przez  Starostwo Powiatowe w Działdowie, Gminę Rybno, sponsorów                   
(np. tablety, nawigacje, sprzęt komputerowy, foto, AGD, rekreacyjny, zabawki, itp.) 
Nagroda specjalna Wójta Gminy Rybno:  
Nagrodę Wójta otrzyma każdy mieszkaniec gminy Rybno, który przybiegnie pierwszy                        
w poszczególnym biegu. Nagrodą będą buty sportowe (firmowe). 
Dla biegaczy przygotowano posiłki regeneracyjne. 
Dla dzieci do kl. IV SP przygotowano talony na frytki. 
Dla pozostałych biegaczy i widzów strażacy przygotowali grochówkę. 
 
         Organizatorzy 
 
INFORMACJE tel. 505 334 876, 23-6966050, 23-6966069 
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