
III. Termin i miejsce zawodów
1. Bieg sztafetowy (drużynowy) pod nazwą Sztafeta Rodzinna odbędzie się dnia 7 kwietnia    

2017 r. (piątek) i jest jedną z konkurencji 7. Poznańskiego Biegu im. o. Józefa Jońca SP
2. Godzina startu: 13.25
3. Miejsce zawodów: Poznań, start i meta na boisku szkolnym na osiedlu Jana III Sobieskiego 

114 oraz fragment trasy biegu na terenie osiedla – nawierzchnia zróżnicowana.

IV. Uczestnictwo i zasady rozgrywania biegu sztafetowego: 
1. Drużynę tworzą 3 osoby z jednej rodziny, najbliżej spokrewnione (dzieci, rodzice, dziadko-

wie)
2. W drużynie muszą być reprezentowane co najmniej dwa pokolenia lub nawet mogą to być 

trzy pokolenia. 
3.  W składzie drużyny obowiązkowo musi być: 
 - co najmniej jedno dziecko, 
 - co najmniej jeden dorosły, 
 - co najmniej jedna kobieta/dziewczynka. 
4. Nie ma żadnych ograniczeń wieku dla dorosłych uczestników, przy obowiązkowej różnicy 

co najmniej jednego pokolenia pomiędzy członkami drużyny. 
5.  W skład drużyny mogą wejść dzieci, które spełniają następujące kryteria wiekowe:
 - dziecko młodsze: M/K urodzone w r. 2007 i później, 
 - dziecko starsze: M/K urodzone w r. 2002 i później.
6. Jeśli w sztafecie startuje rodzeństwo (2 dzieci + dorosły) to tylko jedno dziecko może być 

starsze, czyli urodzone w latach 2002- 2006. Drugie dziecko musi być z r. 2007 lub młodsze. 
Wystartować może także dwoje młodszych dzieci, czyli z r. 2007 i młodszych.

 Jeśli w sztafecie startuje jedno dziecko (+ 2 dorosłych) to dziecko musi być urodzone w r. 
2007 lub później.

7. Organizator nie określa dolnej granicy wieku dla dzieci. Dziecko startujące w sztafecie musi 
być zdolne przebiec samodzielnie dystans 500 m.

8. Każdy z uczestników ma do pokonania dystans 500 m (jedna pętla)
9. Start/meta dla sztafet znajdują się w miejscu startu/mety wszystkich innych biegów pod-

czas zawodów.
10. Pomiędzy linią mety i startu zostanie wyznaczona strefa zmian- strefa przekazania pałeczki 

sztafetowej. Tylko w tej oznaczonej stre�e musi zostać przekazana pałeczka pomiędzy 
członkami drużyny. Nie zastosowanie się do tej zasady skutkuje dyskwali�kacją drużyny.

11. Kolejność startów członków sztafety: obowiązkowe jest zachowanie zasady, że na ostatniej 
zmianie biegnie najmłodszy członek sztafety.

12. Zawodnicy mają obowiązek startu z numerami startowymi przypiętymi i widocznymi z 
przodu koszulki.

I. Cele imprezy
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.
2. Propagowanie więzi międzypokoleniowej i wzmacnianie więzi rodzinnych.
3. Upamiętnienie ojca Józefa Jońca SP w siódmą rocznicę jego tragicznej śmierci w katastro�e 

smoleńskiej. Promocja idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport.

II. Organizator
1. Organizatorami są: 
 · Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, osiedle Jana III Sobieskiego 114,  
 60-688 Poznań; tel/fax: (61) 823 40 41,  www.poznan.pijarzy.pl,  e-mail: poznan@pijarzy.pl; 
 · Poznański Oddział Stowarzyszenia Para�ada im. o. Józefa Jońca, NIP: 9721260434,   

os. Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań, www.para�ada.poznan.pl,     
e-mail: kontakt@para�ada.poznan.pl 

2. Wszystkie informacje dotyczące biegu oraz zgłoszenia na stronie internetowej  
www.bieg-jonca.pl 
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V. Pomiar czasu
1. Elektroniczny pomiar czasu odbywa się za pomocą chipa umieszczonego w pałeczce szta-

fetowej.
2. Pałeczki będą wydawane w Biurze Zawodów razem z pakietami startowymi.
3. Sztafety na czas biegu otrzymają pałeczki od organizatora, odpowiednio oznaczone nume-

rem zgodnym z numerem startowym drużyny.
4. Dyskwali�kację drużyny spowoduje: bieg bez pałeczki sztafetowej, przekazanie pałeczki 

poza strefą zmian, przekazanie pałeczki osobie spoza drużyny, brak zwrotu pałeczki Organi-
zatorowi po zakończeniu biegu, uszkodzenie pałeczki - demontaż chipa. 

5. Po zakończeniu konkurencji pałeczki należy oddać wolontariuszom w stre�e mety.
6. Każdy zawodnik z pałeczką musi przebiec przez linię mety, na której znajduje się mata do 

pomiaru czasu.

VI. Zgłoszenia i opłaty startowe
1. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 31.03.2017 do godz. 23.59 (piątek) lub do wyczerpania limitu.
2. Warunkiem rozegrania zawodów jest zgłoszenie się minimum 6 drużyn.
3. Limit zgłoszeń wynosi 30 drużyn.
4. Organizator może zwiększyć limit zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie internetowej.
5. Zgłoszenia do biegu sztafetowego dokonuje kapitan drużyny wyłącznie drogą elektronicz-

ną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl 
6. Za zgłoszenie drużyny uważa się zapisanie drużyny (kompletne wypełnienie przez kapitana 

drużyny internetowego formularza zgłoszeniowego) i uiszczenie opłaty startowej.
7. Opłata startowa za całą sztafetę wynosi 15 zł i nie podlega zwrotowi.
8. Osoba dokonująca zgłoszenia przez Internet zawiera umowę z POZNAŃSKIM ODDZIAŁEM 

STOWARZYSZENIA PARAFIADA IM. O. JÓZEFA JOŃCA.
9. Sposób wniesienia opłaty startowej: w panelu zgłoszeniowym online poprzez płatności 

elektroniczne (Przelewy24.pl) podczas dokonywania rejestracji jako bezpośrednia �naliza-
cja zgłoszenia do biegu.

10. Zapisane drużyny będą widoczne na liście startowej.
11. Zmiany w składzie lub nazwie drużyny możliwe są do dnia 31 marca 2017 r. Zmiany te 

wprowadza kapitan drużyny samodzielnie, po zalogowaniu się do formularza zapisów przy 
użyciu indywidualnego kodu otrzymanego podczas procesu zapisu drużyny.

12. Pakiety startowe drużyn kapitanowie odbierają w Biurze Zawodów. Przy odbiorze pakietów 
kapitan powinien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

13. Pakiet startowy drużyny zawiera: numery startowe, agrafki, zwrotną pałeczkę sztafetową. 
Natomiast dodatkowo w pakiecie startowym koszulkę, bon na posiłek oraz medal (po 
biegu) otrzymują tylko zawodnicy biorący udział wyłącznie w sztafecie i nie zgłoszeni do 
biegu indywidualnego.

14. Organizator nadaje numery startowe poszczególnym drużynom.

VII. Klasy�kacja i nagrody
1. Prowadzona będzie tylko klasy�kacja generalna sztafet.
2. Za miejsce I – III w klasy�kacji generalnej sztafet nagrodami są: puchar i upominek

VIII. Postanowienia końcowe
1. Wszystkich zawodników uczestniczących w zawodach obowiązują zasady opisane w obu 

regulaminach: Regulaminie Biegu i Regulaminie Sztafety Rodzinnej. Zawodnicy są zobo-
wiązani zapoznać się z treścią obu regulaminów oraz ich przestrzegać.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu sztafetowym jest jednocześnie wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu sztafetowym jest jednocześnie wyrażeniem zgody na 
publikację własnego wizerunku w związku z promocją biegu.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu sztafetowym jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji 
obu regulaminów zawodów. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Kontakt w sprawie zgłoszeń: zapisy@bieg-jonca.pl   
Kontakt z Organizatorem: biuro@bieg-jonca.pl 
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poza strefą zmian, przekazanie pałeczki osobie spoza drużyny, brak zwrotu pałeczki Organi-
zatorowi po zakończeniu biegu, uszkodzenie pałeczki - demontaż chipa. 

5. Po zakończeniu konkurencji pałeczki należy oddać wolontariuszom w stre�e mety.
6. Każdy zawodnik z pałeczką musi przebiec przez linię mety, na której znajduje się mata do 

pomiaru czasu.

VI. Zgłoszenia i opłaty startowe
1. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 31.03.2017 do godz. 23.59 (piątek) lub do wyczerpania limitu.
2. Warunkiem rozegrania zawodów jest zgłoszenie się minimum 6 drużyn.
3. Limit zgłoszeń wynosi 30 drużyn.
4. Organizator może zwiększyć limit zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie internetowej.
5. Zgłoszenia do biegu sztafetowego dokonuje kapitan drużyny wyłącznie drogą elektronicz-

ną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl 
6. Za zgłoszenie drużyny uważa się zapisanie drużyny (kompletne wypełnienie przez kapitana 

drużyny internetowego formularza zgłoszeniowego) i uiszczenie opłaty startowej.
7. Opłata startowa za całą sztafetę wynosi 15 zł i nie podlega zwrotowi.
8. Osoba dokonująca zgłoszenia przez Internet zawiera umowę z POZNAŃSKIM ODDZIAŁEM 

STOWARZYSZENIA PARAFIADA IM. O. JÓZEFA JOŃCA.
9. Sposób wniesienia opłaty startowej: w panelu zgłoszeniowym online poprzez płatności 

elektroniczne (Przelewy24.pl) podczas dokonywania rejestracji jako bezpośrednia �naliza-
cja zgłoszenia do biegu.

10. Zapisane drużyny będą widoczne na liście startowej.
11. Zmiany w składzie lub nazwie drużyny możliwe są do dnia 31 marca 2017 r. Zmiany te 

wprowadza kapitan drużyny samodzielnie, po zalogowaniu się do formularza zapisów przy 
użyciu indywidualnego kodu otrzymanego podczas procesu zapisu drużyny.

12. Pakiety startowe drużyn kapitanowie odbierają w Biurze Zawodów. Przy odbiorze pakietów 
kapitan powinien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

13. Pakiet startowy drużyny zawiera: numery startowe, agrafki, zwrotną pałeczkę sztafetową. 
Natomiast dodatkowo w pakiecie startowym koszulkę, bon na posiłek oraz medal (po 
biegu) otrzymują tylko zawodnicy biorący udział wyłącznie w sztafecie i nie zgłoszeni do 
biegu indywidualnego.

14. Organizator nadaje numery startowe poszczególnym drużynom.

VII. Klasy�kacja i nagrody
1. Prowadzona będzie tylko klasy�kacja generalna sztafet.
2. Za miejsce I – III w klasy�kacji generalnej sztafet nagrodami są: puchar i upominek

VIII. Postanowienia końcowe
1. Wszystkich zawodników uczestniczących w zawodach obowiązują zasady opisane w obu 

regulaminach: Regulaminie Biegu i Regulaminie Sztafety Rodzinnej. Zawodnicy są zobo-
wiązani zapoznać się z treścią obu regulaminów oraz ich przestrzegać.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu sztafetowym jest jednocześnie wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu sztafetowym jest jednocześnie wyrażeniem zgody na 
publikację własnego wizerunku w związku z promocją biegu.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu sztafetowym jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji 
obu regulaminów zawodów. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Kontakt w sprawie zgłoszeń: zapisy@bieg-jonca.pl   
Kontakt z Organizatorem: biuro@bieg-jonca.pl 



III. Termin i miejsce zawodów
1. Bieg sztafetowy (drużynowy) pod nazwą Sztafeta Rodzinna odbędzie się dnia 7 kwietnia    

2017 r. (piątek) i jest jedną z konkurencji 7. Poznańskiego Biegu im. o. Józefa Jońca SP
2. Godzina startu: 13.25
3. Miejsce zawodów: Poznań, start i meta na boisku szkolnym na osiedlu Jana III Sobieskiego 

114 oraz fragment trasy biegu na terenie osiedla – nawierzchnia zróżnicowana.

IV. Uczestnictwo i zasady rozgrywania biegu sztafetowego: 
1. Drużynę tworzą 3 osoby z jednej rodziny, najbliżej spokrewnione (dzieci, rodzice, dziadko-

wie)
2. W drużynie muszą być reprezentowane co najmniej dwa pokolenia lub nawet mogą to być 

trzy pokolenia. 
3.  W składzie drużyny obowiązkowo musi być: 
 - co najmniej jedno dziecko, 
 - co najmniej jeden dorosły, 
 - co najmniej jedna kobieta/dziewczynka. 
4. Nie ma żadnych ograniczeń wieku dla dorosłych uczestników, przy obowiązkowej różnicy 

co najmniej jednego pokolenia pomiędzy członkami drużyny. 
5.  W skład drużyny mogą wejść dzieci, które spełniają następujące kryteria wiekowe:
 - dziecko młodsze: M/K urodzone w r. 2007 i później, 
 - dziecko starsze: M/K urodzone w r. 2002 i później.
6. Jeśli w sztafecie startuje rodzeństwo (2 dzieci + dorosły) to tylko jedno dziecko może być 

starsze, czyli urodzone w latach 2002- 2006. Drugie dziecko musi być z r. 2007 lub młodsze. 
Wystartować może także dwoje młodszych dzieci, czyli z r. 2007 i młodszych.

 Jeśli w sztafecie startuje jedno dziecko (+ 2 dorosłych) to dziecko musi być urodzone w r. 
2007 lub później.

7. Organizator nie określa dolnej granicy wieku dla dzieci. Dziecko startujące w sztafecie musi 
być zdolne przebiec samodzielnie dystans 500 m.

8. Każdy z uczestników ma do pokonania dystans 500 m (jedna pętla)
9. Start/meta dla sztafet znajdują się w miejscu startu/mety wszystkich innych biegów pod-

czas zawodów.
10. Pomiędzy linią mety i startu zostanie wyznaczona strefa zmian- strefa przekazania pałeczki 

sztafetowej. Tylko w tej oznaczonej stre�e musi zostać przekazana pałeczka pomiędzy 
członkami drużyny. Nie zastosowanie się do tej zasady skutkuje dyskwali�kacją drużyny.

11. Kolejność startów członków sztafety: obowiązkowe jest zachowanie zasady, że na ostatniej 
zmianie biegnie najmłodszy członek sztafety.

12. Zawodnicy mają obowiązek startu z numerami startowymi przypiętymi i widocznymi z 
przodu koszulki.

I. Cele imprezy
1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy sportu dla wszystkich.
2. Propagowanie więzi międzypokoleniowej i wzmacnianie więzi rodzinnych.
3. Upamiętnienie ojca Józefa Jońca SP w siódmą rocznicę jego tragicznej śmierci w katastro�e 

smoleńskiej. Promocja idei wychowania dzieci i młodzieży poprzez wiarę, kulturę i sport.

II. Organizator
1. Organizatorami są: 
 · Zespół Szkół Zakonu Pijarów im. św. Józefa Kalasancjusza, osiedle Jana III Sobieskiego 114,  
 60-688 Poznań; tel/fax: (61) 823 40 41,  www.poznan.pijarzy.pl,  e-mail: poznan@pijarzy.pl; 
 · Poznański Oddział Stowarzyszenia Para�ada im. o. Józefa Jońca, NIP: 9721260434,   

os. Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań, www.para�ada.poznan.pl,     
e-mail: kontakt@para�ada.poznan.pl 

2. Wszystkie informacje dotyczące biegu oraz zgłoszenia na stronie internetowej  
www.bieg-jonca.pl 

4

V. Pomiar czasu
1. Elektroniczny pomiar czasu odbywa się za pomocą chipa umieszczonego w pałeczce szta-

fetowej.
2. Pałeczki będą wydawane w Biurze Zawodów razem z pakietami startowymi.
3. Sztafety na czas biegu otrzymają pałeczki od organizatora, odpowiednio oznaczone nume-

rem zgodnym z numerem startowym drużyny.
4. Dyskwali�kację drużyny spowoduje: bieg bez pałeczki sztafetowej, przekazanie pałeczki 

poza strefą zmian, przekazanie pałeczki osobie spoza drużyny, brak zwrotu pałeczki Organi-
zatorowi po zakończeniu biegu, uszkodzenie pałeczki - demontaż chipa. 

5. Po zakończeniu konkurencji pałeczki należy oddać wolontariuszom w stre�e mety.
6. Każdy zawodnik z pałeczką musi przebiec przez linię mety, na której znajduje się mata do 

pomiaru czasu.

VI. Zgłoszenia i opłaty startowe
1. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 31.03.2017 do godz. 23.59 (piątek) lub do wyczerpania limitu.
2. Warunkiem rozegrania zawodów jest zgłoszenie się minimum 6 drużyn.
3. Limit zgłoszeń wynosi 30 drużyn.
4. Organizator może zwiększyć limit zgłoszeń, o czym poinformuje na stronie internetowej.
5. Zgłoszenia do biegu sztafetowego dokonuje kapitan drużyny wyłącznie drogą elektronicz-

ną poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.bieg-jonca.pl 
6. Za zgłoszenie drużyny uważa się zapisanie drużyny (kompletne wypełnienie przez kapitana 

drużyny internetowego formularza zgłoszeniowego) i uiszczenie opłaty startowej.
7. Opłata startowa za całą sztafetę wynosi 15 zł i nie podlega zwrotowi.
8. Osoba dokonująca zgłoszenia przez Internet zawiera umowę z POZNAŃSKIM ODDZIAŁEM 

STOWARZYSZENIA PARAFIADA IM. O. JÓZEFA JOŃCA.
9. Sposób wniesienia opłaty startowej: w panelu zgłoszeniowym online poprzez płatności 

elektroniczne (Przelewy24.pl) podczas dokonywania rejestracji jako bezpośrednia �naliza-
cja zgłoszenia do biegu.

10. Zapisane drużyny będą widoczne na liście startowej.
11. Zmiany w składzie lub nazwie drużyny możliwe są do dnia 31 marca 2017 r. Zmiany te 

wprowadza kapitan drużyny samodzielnie, po zalogowaniu się do formularza zapisów przy 
użyciu indywidualnego kodu otrzymanego podczas procesu zapisu drużyny.

12. Pakiety startowe drużyn kapitanowie odbierają w Biurze Zawodów. Przy odbiorze pakietów 
kapitan powinien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

13. Pakiet startowy drużyny zawiera: numery startowe, agrafki, zwrotną pałeczkę sztafetową. 
Natomiast dodatkowo w pakiecie startowym koszulkę, bon na posiłek oraz medal (po 
biegu) otrzymują tylko zawodnicy biorący udział wyłącznie w sztafecie i nie zgłoszeni do 
biegu indywidualnego.

14. Organizator nadaje numery startowe poszczególnym drużynom.

VII. Klasy�kacja i nagrody
1. Prowadzona będzie tylko klasy�kacja generalna sztafet.
2. Za miejsce I – III w klasy�kacji generalnej sztafet nagrodami są: puchar i upominek

VIII. Postanowienia końcowe
1. Wszystkich zawodników uczestniczących w zawodach obowiązują zasady opisane w obu 

regulaminach: Regulaminie Biegu i Regulaminie Sztafety Rodzinnej. Zawodnicy są zobo-
wiązani zapoznać się z treścią obu regulaminów oraz ich przestrzegać.

2. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu sztafetowym jest jednocześnie wyrażeniem zgody na 
przetwarzanie własnych danych osobowych dla potrzeb organizacji biegu.

3. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu sztafetowym jest jednocześnie wyrażeniem zgody na 
publikację własnego wizerunku w związku z promocją biegu.

4. Zgłoszenie uczestnictwa w biegu sztafetowym jest jednocześnie wyrażeniem akceptacji 
obu regulaminów zawodów. 

5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

Kontakt w sprawie zgłoszeń: zapisy@bieg-jonca.pl   
Kontakt z Organizatorem: biuro@bieg-jonca.pl 
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