
   

 

 

„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  

                            

I. CELE 

— podkreślenie doniosłości obchodów rocznicy odzyskania 
niepodległości przez Polskę, 

— propagowanie zdrowego stylu życia, 
— upowszechnianie masowej kultury fizycznej, 
— rozwijanie zdrowej rywalizacji. 

II. ORGANIZATORZY 
Gmina Rybno - główny organizator imprezy 

Ośrodek Sportu i  Rekreacji w Rybnie - współorganizator 
przy współpracy 

Gminnej Biblioteki Publicznej w Rybnie 
Jednostek OSP Gminy Rybno, Policji.  

III. TERMIN 
11 XI 2014 r.  

IV. MIEJSCE BIEGU 
Bieg odbędzie się ulicami Rybna (ul. Wyzwolenia, Zajeziorna, 

Kościelna). Zbiórka uczestników w centrum Rybna w rejonie Komisariatu 
Policji. 

V. UCZESTNICY 
Poszczególne konkurencje odbędą się w kategoriach dziewcząt                       
i chłopców w godz. 1230  do 1600 w następujących rocznikach : 

 
1. bieg przedszkolaków z opiekunami – /około 300m/ trasa w centrum 

Rybna/ 
2. Twój Bieg  - Twoje Zwycięstwo” – II Edycja Kampanii „Przegonić 

Raka” trasa ul. Wyzwolenia, /start od parkingu przy Markecie Rybka  - 
meta przy komisariacie Policji około 450m/ 
 
 



3. rocznik 2006 i młodsi - trasa w centrum Rybna / 300m, kl. I-II SP/ 
4. rocznik 2004 – 2005  trasa ul. Wyzwolenia, start od parkingu przy 

Markecie Rybka  - meta przy komisariacie Policji  
/ 450m, klasa III-IV SP/ 

5. rocznik 2002 - 2003  trasa : start biegu przy cmentarzu na ulicy 
Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji /  600 m, Klasa V-VI SP/ 

6. rocznik 2001 – 1999  trasa : start biegu przy przystanku PKS na ulicy 
Wyzwolenia do stacji benzynowej Baryłka – ul. Zajeziorną –                       
ul. Kościelną – ul. Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji 
 / 1,4 km, gimnazjum kl. I-III/ 

7. rocznik 1998 – 1979  trasa : start biegu przy przystanku PKS na ulicy 
Wyzwolenia do stacji benzynowej Baryłka – ul. Zajeziorną –               
ul. Kościelną – ul. Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji 
 /1,4 km, wiek 16 - 35 lat/ 

8. rocznik 1978 i starsze  trasa : start biegu przy przystanku PKS na 
ulicy Wyzwolenia do stacji benzynowej Baryłka – ul. Zajeziorną –               
ul. Kościelną – ul. Wyzwolenia – meta przy Komisariacie Policji  
/1,4 km, 36 lat i powyżej/ 

ORGANIZATORZY PRZEWIDUJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY               
ze środków unijnych za pierwsze 3 miejsca, od sponsorów oraz 
Wójta Gminy Rybno dla najszybszych biegaczy z Gminy Rybno. 

 Dzieci zgłaszane są przez: opiekuna pełnoletniego do komisji 
sędziowskiej, lub dziecko posiada pisemną zgodę rodzica/opiekuna 
przed rozpoczęciem zawodów na placu przy Komisariacie Policji od 
godz. 1100 do 1230. Młodzież i dorośli zgłaszają uczestnictwo osobiście 
do komisji sędziowskiej przed rozpoczęciem zawodów. 
Każdy uczestnik obowiązany jest do posiadania aktualnego świadectwa 
zdrowia lub oświadczenia obojga rodziców na temat braku 
przeciwwskazań zdrowotnych do uczestniczenia w tego typu zawodach, 
oraz posiadania legitymacji , dowodu tożsamości do ewentualnej 
weryfikacji. W przypadku złych warunków pogodowych w dniu imprezy, 
organizatorzy zastrzegają sobie możliwość skrócenia dystansu lub 
odwołanie biegu. 
 
UWAGA: Zapisy uczestników do 1245.  
O godz. 1300  lista Uczestników XVII Biegu Niepodległości zostanie 
zamknięta przez Sędziego Głównego. 
O zaliczeniu uczestnika do kategorii decyduje rocznik. 
 
 Dla zachowania bezpieczeństwa ruchu drogowego uczestnicy 
imprezy proszeni są o dostosowanie się do zaleceń służby porządkowej, 
którą pełnić będą członkowie OSP z terenu Gminy Rybno. Organizatorzy 
proszą wszystkich zmotoryzowanych o zaparkowanie samochodów 
wzdłuż ulicy Ogrodowej i na przyległym parkingu. 
            

Organizatorzy 


