5.04.2019

Termin:

Miejsce:

5.04.2019

Dystanse:

7 kategorii wiekowych wśród dzieci,
sztafety rodzinne 3 × 500 m

Zespół Szkół Zakonu Pijarów
na os. Jana III Sobieskiego w Poznaniu

odrębna klasyfikacja chłopców i dziewcząt + OPEN
Obsługa techniczna:

Uczestnicy:

1500 osób
w tym ok. 1250 dzieci i młodzieży od 5 do 19 lat
oraz ok. 250 dorosłych;
reprezentanci blisko 100 szkół z Poznania,

130 uczniów, nauczycieli i rodziców z ZSZP

Kibice:

kilkuset rodziców, nauczycieli i opiekunów, mieszkańcy osiedla

Media:

lokalna i regionalna prasa, radio i telewizja

(w niej 5 kategorii wiekowych) oraz kategorie specjalne
elektroniczny pomiar czasu, sędzia startu i mety, trasa wytyczona taśmami,
strefa startu i mety zabezpieczona barierkami, służby mundurowe
i wolontariusze na trasie, ratownicy (karetka pogotowia) w strefie startu/mety

Organizator:

Zespół Szkół Zakonu Pijarów w Poznaniu
oraz Poznański Oddział Stowarzyszenia Parafiada,

Wielkopolski oraz innych województw.

Wolontariusze:

od 250 m do 3000 m,

os. Jana III Sobieskiego 114
Goście VIP
(2011-2018):

wicewojewoda Wielkopolski
prezydent Poznania
siostra o. Józefa Jońca
zarząd i członkowie rady osiedla
prowincjał zakonu oo. Pijarów
radni miasta Poznania, m.in. Joanna Frankiewicz (także uczestnik biegu)
urzędnicy miasta i województwa z departamentów sportowych
prezes Stowarzyszenia Parafiada

Podstawowe
informacje
o Biegu Jońca

Wydarzenie
o zasięgu
ogólnopolskim.

Zgłoszenia do
biegu przyjmowane
są poprzez formularz
rejestracyjny na stronie
internetowej biegu.
Organizator zapewnia
elektroniczny pomiar
czasu.
Zawody odbywają
się w formie festiwalu
biegowego. Uczestnicy
startują w 14 biegach
w kategoriach wiekowych,
na różnych dystansach
dostosowanych
do możliwości i wieku
biegaczy.

Impreza biegowa
dla 1500 uczestników,
w tym co najmniej 1250
dzieci i młodzieży oraz
ok. 250 dorosłych.

Impreza otwarta,
cykliczna, organizowana
jest co roku
około 10 kwietnia,
począwszy od 2011 r.

Głównym celem
wydarzenia jest
promocja biegania
wśród osób młodszych
i starszych, uczniów
i nauczycieli, dzieci
i rodziców.

Mottem i przesłaniem
biegu są słowa „Ruch rzeźbi
umysł, serce i ciało”. Jest to
nazwa programu edukacyjnowychowawczego, który opracował
i koordynował ojciec Józef
Joniec. Program nadal realizuje
Stowarzyszenie Parafiada.

Impreza upamiętnia ojca
Józefa Jońca SP, pijara –
zakonnika, kapłana,
wychowawcę dzieci i młodzieży,
wybitnego społecznika,
który pracował na rzecz
wychowania młodych
ludzi poprzez sport.

Trasy biegu
mają charakter
przełajowy i wytyczone
są na osiedlowych
ścieżkach i terenach
zielonych, ze startem
i metą na boisku
szkolnym.

Każdy
uczestnik, który
ukończy bieg, zostaje
nagrodzony medalem,
wyjątkowym, bo specjalnie
wybitym na te zawody. Medal
jest nagrodą za podjęty
wysiłek, pokonanie swoich
ograniczeń i dobiegnięcie
do mety.

Puchary i nagrody
rzeczowe otrzymują
najlepsi biegacze
w każdej z 29 kategorii.

Po biegu
organizator
zapewnia ciepły
posiłek regeneracyjny
dla wszystkich
uczestników
i opiekunów.

Kontakt z Organizatorem
Grażyna Gulczyńska
tel. 515 205 805
e-mail: biuro@bieg-jonca.pl

Możliwość wpłaty na konto: Poznańskiego Oddziału Stowarzyszenia
Parafiada im. o. Józefa Jońca
os. Jana III Sobieskiego 114, 60-688 Poznań

Numer rachunku: 78 2030 0045 1110 0000 0421 6940
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
Oddział w Poznaniu, ul. Bóżnicza 1

O. Józef Joniec SP
(1959-2010)
Pijar, założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Parafiada zainicjował wyjątkowy program edukacyjny pod nazwą ruchu parafiadowego,
który zakłada wychowanie młodego pokolenia poprzez wiarę, kulturę
i sport, między innymi w ramach projektów „Ruch rzeźbi umysł, serce
i ciało, „Edukacja poprzez sport”, „Sport uczy i łączy wszystkich” i wielu
innych. Ojciec Joniec organizował Międzynarodowe Parafiady Dzieci
i Młodzieży, w których od 28 lat corocznie bierze udział około 2 tys.
młodych ludzi, nauczycieli, wychowawców, sędziów sportowych, duszpasterzy i wolontariuszy. Ojciec Józef był ponadto członkiem Komisji
Polonijnej oraz Komisji Fair Play przy Polskim Komitecie Olimpijskim,
a także uczestniczył w działaniach Federacji Sportu dla Wszystkich.
Z inicjatywy o. Józefa jest realizowany projekt „Katyń… ocalić od
zapomnienia”, mający na celu upamiętnienie polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. To właśnie zaangażowanie w projekt katyński
zaprowadziło o. Józefa na pokład prezydenckiego samolotu, który
10.04.2010 r. rozbił się pod Smoleńskiem. Jego pełna pasji i charyzmy
działalność została niespodziewanie przerwana.
Szkoła pijarska w Poznaniu postanowiła uczcić ojca Józefa Jońca
organizując cyklicznie bieg jego imienia, uznając, że jest to najlepszy
sposób kontynuowania jego dzieła i upamiętnienia osoby ogromnie
zaangażowanej i zasłużonej w promowanie sportu oraz wychowania
poprzez sport wśród dzieci i młodzieży.

