
ZAPRASZAMY 

 

 

 I MEMORIAŁ im. Iwony i Jana Zielińskich w biegach przełajowych 

Bukowie-02.06.2012 
 

1. Organizatorzy 

-     Gmina  Wilków 

-     UKS ORLIK Bukowie 

2. Cel 

- uczczenie pamięci koleżanki , przyjaciółki, 

nauczycielki wychowania fizycznego i 

sympatyczki sportu   

- popularyzacja biegów przełajowych w 

środowisku wiejskim 

- promocja i propagowanie zdrowia poprzez 

aktywność fizyczną  

- wstępna selekcja dzieci i młodzieży 

- integracja dzieci i młodzieży z powiatu 

Namysłowskiego 

- promocja Gminy Wilków  

- poprawa jakości i stylu życia poprzez aktywne 

spędzenie czasu wolnego 

3. Termin i miejsce 

Dnia  02.06.2012 r. (sobota) o godz. 12.00 

teren boisko sportowe  w Bukowiu przy OSP 

Start i meta na boisku sportowym w Bukowiu.  

Na boisku sportowym w Bukowiu  

4. Finansowanie  

Impreza współfinansowana  przez  

Gminę Wilków i UKS ,,Orlik’’ Bukowie 

Koszty przejazdu na zawody pokrywają 

uczestniczące reprezentacje gmin, a koszty 

organizacyjne – organizatorzy 

5. Program 
Kategorie wiekowe 

 

Dziewczęta Chłopcy 

2004 SP kl. I  

 

300 m 300m 

2003 SP kl.   II 

 

300 m  300 m 

2002  SP kl. III 600m 

 

600m 

2001 SP kl. IV 

 

600m 600m 

2000  SP kl. V 600m 

 

600m 

1999  PSP kl. VI 600m 

 

600m 

1996 i mł.  GIM kl. 

I-III 

600m 

 

600m 

 

6.  Zgłoszenie 

- imienne zgłoszenie z podaniem dystansu i 

rocznika należy przesłać do 30 .05.2012r. !!! na 

megasport2@o2.pl lub na adres ; Publiczna 

Szkoła Podstawowa w Bukowiu ,ul. Lipowa 54 

, 46-115 Bukowie z dopiskiem Cross Wilków 

lub fax.774195222 

- informacje o zawodach udziela p. Arkadiusz 

Kacprzak tel. 511539958 lub p. Mariusz 

Jabłoński  Dom Kultury w Wilkowie 

tel.774195178 

- zgłoszenie  napisane czytelnie z podaniem 

pełnego imienia i nazwiska , kategorii 

wiekowej z pieczątką szkoły lub koordynatora 

sportu w Gminie należy przesłać na 

opracowanym formularzu 

- lista startowa zawodników zostanie zamknięta 

o godz. 11.30 

 

 

7.Warunki uczestnictwa 

 w crossie biorą udział chłopcy i 

dziewczęta rocznika 1996-2004 

 uczestnikami zawodów będą reprezentacje 

Gmin :Bierutów , Namysłów, Świerczów, 

Pokój, Domaszowice i Wilków 

  uczestnik to każdy , kto zostanie 

zgłoszony przez swoją gminę lub szkołę, 

posiada legitymacje szkolną i zgodę 

rodziców  

 organizator dopuszcza zawodników poza 

limitem 

 organizator  nie bierze odpowiedzialności 

za ubezpieczenie NW uczestników 

8. Nagrody 

- ilość nagrodzonych może być zwiększona w 

zależności od sponsorów 

- w każdym biegu za zajęcie I – III miejsca 

medale  

 

 

 

 

10.Uwagi końcowe 

Regulamin i program zawodów 
I Memoriał 

 im. Iwony i Jana Zielińskich 

 Cross  Dzieci i Młodzieży Bukowie2012 

02czerwca 2012 r. ( sobota ) godz. 12.00  

e    

mailto:megasport2@o2.pl


- interpretacja regulaminu należy do 

organizatorów 

- zawodnicy zgłaszają się na linię startu na 5 

minut przed biegiem 

- pogoda nie ma wpływu na przeprowadzenie 

imprezy 

- obowiązkowo zgoda rodzica  

 

 

         

        OBSŁUGA ZAWODÓW  

 

1.Sedzia główny  zawodów-mgr A. Kacprzak 

2.Sędzia starter- mgr R. Szulakowski 

3.Kierownik mety- mgr Dorota Dymek 

4.Kierownik trasy-K. Pawlak 

5.Starter- mgr R. Szulakowski 

6.Speaker-mgr P. Majewski 

7.Kierownik sekretariatu- M. Jabłoński 

8.Komisja nagród-D. Birska 

 

PROSIMY O TERMINOWE 

ZGŁASZANIE UCZNIÓW 

Regulamin dostępny na stronie internetowej Urzędu 

Gminy w Wilkowie  www.wilkow.pl 

 

PROGRAM  ZAWODÓW  

   BUKOWIE 02 czerwca 2012 r. 

 

11.00-11.30 Przyjazd ekip i weryfikacja 

11.30-11.45 odprawa techniczna kierowników i 

opiekunów uczestników zawodów 

12.00 – Otwarcie  Crossu , Minuta ciszy 
12.15 - 300 m dziewcząt rocznik 2004  SP kl. I  
12.20 - 300 m chłopców rocznik  2004  SP kl. I  

12.25 - 300 m chłopców rocznik  2003  SP kl. II 

12.30 - 300 m chłopców rocznik  2003  SP kl. II  
12.35 - 600 m dziewcząt rocznik 2002 SP kl. III  

12.40 - 600 m chłopców rocznik  2002 SP kl. III  

12.45 - 600 m chłopców rocznik  2001  SP kl. IV  
12.50 - 600 m chłopców rocznik  2001  SP kl. IV 

12.55 - 600 m dziewcząt rocznik 2000 SP kl. V 

13.10 - 600 m chłopców rocznik  2000  SP kl. V 
13.15 - 600 m dziewcząt rocznik 1999 SP kl. VI 

13.25 - 600 m chłopców rocznik  1999 SP kl. VI 

13.35 - 600 m dziewcząt rocznik 1996 i mł.  Gim  kl. I - III 
13.45 - 600m chłopców rocznik 1996 i mł.  Gim  kl. I -III 

14.00 – zakończenie zawodów 

14.15-14.30 -Poczęstunek i zawody strażackie 
14.30- ZAWODY sportowo pożarnicze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekoracja bezpośrednio po zakończonym biegu 

 

 

Wzór zgłoszenia- Formularz 

 

 

Nazwa -Szkoła  
Lp. Imię i nazwisko Rok. Ur. Dystans 

1. Agata Łabuś 1997 600m 

2. Dawid Kowalski 2002 300m 

 

....................                          ...................... 
Podpis opiekuna                                            podpis dyr. szkoły 

         

Pomysłodawcami tych zawodów są 

Przyjaciele Iwony  

 

SERDECZNIE 

ZAPRASZAMY 

WSZYSTKICH DO 

UDZIAŁU W 

ZAWODACH i 

KIBICOWANIA  !!! 
 

 

 

http://www.wilkow.pl/

