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Razem stworzymy
prawdziwe święto
polskiej orientacji!
Organizując Wawel Cup, mamy przed sobą wizję wydarzenia
szanowanego w Polsce i polecanego przez zawodników
z zagranicy. Imprezy z tradycją, jednocześnie poszukującej
nowoczesnych rozwiązań. Zawodów z różnorodnymi
terenami, dobrymi mapami, ciekawymi trasami oraz przede
wszystkim doskonałą atmosferą. Dążymy do tego, by Wawel
Cup pozostał i stawał się „Wakacyjną imprezą z klasą”.
Podczas organizacji zawodów staramy się dbać o każdy
szczegół. W trakcie Wawel Cup chcemy, aby każdy zawodnik
czuł się wyjątkowo!
Wawel Cup 2021 to powrót na Jurę Krakowsko-Częstochowską, to powrót w miejsce jednoznacznie kojarzone
z biegiem na orientację. Rywalizację rozpoczniemy od
startu masowego na Pustyni Błędowskiej, by przez cztery
kolejne dni zmagać się z interesującymi i zróżnicowanymi
terenami z dużą ilością skał. Mnóstwo kategorii, dodatkowe konkursy, handicap, emocje, średniowieczne zamki,
skały, a przede wszystkim… dobra zabawa - ten miks ma
sprawić by tydzień spędzony na Wawel Cup pozostał na
długo w pamięci wszystkich uczestników!

Michał Garbacik
foto.: Manuel Uribe

PROGRAM ZAWODÓW
12-13.07.2021 MODEL EVENT

Żelazko

14.07.2021

1 ETAP

Pustynia Błędowska

BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY, MASS START

15.07.2021

2 ETAP

Rodaki

BIEG KLASYCZNY

16.07.2021

3 ETAP

Świniuszka

BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY

16.07.2021

ROCKY SPRINT

Zamek Ogrodzieniec

SPRINT

17.07.2021

4 ETAP

Grochowiec

BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY

18.07.2021

5 ETAP

Hulasko

BIEG KLASYCZNY SKRÓCONY

0

MODEL
EVENT

WRACAMY
NA JURĘ
12-13.07.2021 / ŻELAZKO
W 2021 roku wracamy do Żelazka, czyli do „Mekki”
polskiej orientacji. To właśnie tutaj planujemy pole
treningowe, które dostępne będzie dla Was już od poniedziałku. Skaliste tereny ze zróżnicowaną przebieżnością mogą być dobrą rozgrzewką przed nadchodzącym
świętem polskiej orientacji!

foto.: Manuel Uribe
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1

ETAP

efektowny
początek
14.07.2021 / PUSTYNIA BŁĘDOWSKA
bieg ŚREDNIODYSTANSOWY / mass start
Na sam początek Wawel Cup 2021 rywalizacja wraca
w teren Pustyni Błędowskiej, tym razem w formie
startu masowego, z dużo większą liczbą punktów
kontrolnych. Wisienką na torcie będzie centrum
zawodów, zlokalizowane w jednej z najbardziej efektownych lokalizacji w historii. Róża wiatrów położona
na samej pustynii z pewnością pozostanie w pamięci
wszystkich uczestników!

2

etap

urozmaicony
klasyk
15.07.2021 / RODAKI
bieg KLASYCZNY
Po dziewięciu latach wracamy na Jurę w jeden z najciekawszych i najbardziej zróżnicowanych terenów! Rodaki
to duża ilość różnych form skalnych, tereny półotwarte,
jak i urozmaicone formy terenu! Bieg klasyczny będzie
prawdziwą petardą najbliższego Wawel Cup!

3

etap

skalna zabawa
16.07.2021 / ŚWINIUSZKA
bieg średniodystansowy
Kolejny etap to kolejny dzień skalnej zabawy! Idąc za
wikipedią: “Świniuszka to wzniesienie, które jest
pokryte ogromną ilością skał, grot oraz jaskiń.” Na
Was czekać będzie krótki etap z mapą w powiększonej
skali... oraz punkt niemal przy każdym elemencie!
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ROCKY
SPRINT

PRAWDZIWA ARMATA!
16.07.2021 / ZAMEK OGRODZIENIEC
SPRINT
Wracając do tradycji rozgrywania dodatkowych biegów
w trakcie Wawel Cup, chcemy przygotować dla Was
coś wyjątkowego! Eliminacje, finał A, finał B - mnóstwo
emocji, skaliste trasy, a przede wszystkim meta na
dziedzińcu jednego z najbardziej majestatycznych
jurajskich zamków. Prawdziwa armata!

4

etap

CZTERY
WZNIESIENIA
17.07.2021 / GROCHOWIEC
bieg średniodystansowy
Czwarty dzień Wawel Cup to kolejny bieg średniodystansowy. Zawody zostaną rozegrane na czterech
wzniesieniach, a na każdym z nich znajdziecie… dużą
ilość formacji skalnych! Część z nich położona będzie
na terenach półotwartych, część skrywać będzie
jurajska roślinność. Przed Wami wymagający middle
w skałach!

5

etap

emocje
gwarantowane
18.07.2021 / HULASKO
BIEG KLASYCZNY
Na sam koniec zawodów zawodnicy rywalizować będą
w biegu ze startem handicapowym. Dzięki bardzo
dobrej przebieżności w lesie będzie można rozwinąć
większe prędkości. Duża ilość elementów terenowych
i skał oraz emocje związane z finalnym startem sprawią,
że przez cały czas trzeba będzie trzymać rękę na
pulsie! Emocje gwarantowane!
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organizator

WKS „Wawel”
ul. Podchorążych 3
30-084 Kraków
e-mail: zawody@wawelcup.com

rodzaj
zawodów

Pięciodniowe zawody indywidualne. Cztery etapy rozgrywane są w interwale czasowym,
a ostatni piąty w formie handicapu (dla kategorii K21 i M21 odwróconego handicapu).
XII memoriał Bartka Moniaka - M14, XI memoriał Leszka Podsiadłego - M55

zespół
Prezes WKS Wawel: Piotr Ludwig
organizatorów Kierownik zawodów: Michał Garbacik
Sędzia główny: Anna Karnia-Biskupska
Kierownik ds. finansowych: Anna Karnia-Biskupska
Kierownik biura zawodów: Bogusława Słońska
Kartografowie: Włodzimierz Dyzio, Jacek Morawski, Wojciech Dwojak
Budowniczowie tras: Włodzimierz Dyzio, Marcin Biederman, Jakub Kijak
Pomiar czasu: Marcin Leśnicki
Komentatorzy: Michał Garbacik, Sławomir Cygler
kategorie

WM10R; W10N; W10; W12; W14; W12-14B; W16; W18; W20; W21E; W21A; W21S; W35;
W35S; W40; W45; W40-49S; W50; W55; W60; W65; W70; W80; WM85+
M10; M10N; M12; M14; M12-14B; M16; M18; M20; M21E; M21A; M21S; M35; M35S; M40;
M45; M40-49S; M50; M55; M60; M65; M70; M75; M80; OPEN Long; OPEN Short

trasy

N – oznakowane; R – rodzinne; S – skrócone

legendA

WM21A, WM21S, WM35S, WM40-49S – trasy skrócone, trudne technicznie
WM12-14B, OPEN Long, OPEN Short – trasy o obniżonym poziomie trudności

W przypadku małej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo łączenia kategorii.
zakwaterowanie

foto.: Manuel Uribe

Informacje na temat zakwaterowania pojawią się w biuletynie 1 oraz na naszej stronie
internetowej. Organizator planuje przygotowanie noclegu na hali w Szkole Podstawowej
w Ryczowie oraz na campingu przy Centrum Turystyki Aktywnej w Żelazku.

www.wawelcup.pl
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wpisowe

Przygotowując stawki wpisowego, chcieliśmy dać zawodnikom możliwość zgłoszenia
się we wcześniejszym terminie – skorzystania z promocyjnej opłaty. Zapisy na Wawel
Cup 2021 będą przebiegać według formuły „Im wcześniej, tym taniej”. Dodatkowo
przygotowaliśmy specjalne oferty dla klubów, jak i tradycyjną zabawę “w polowanie”
darmowego wpisowego!
O możliwości skorzystania z obniżonego wpisowego (I, II, III termin zgłoszeń) decyduje
termin wpłaty odpowiedniej sumy na konto organizatora, nie wystarczy samo wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

WPISOWE

I termin
31.03

II termin
31.05

III termin
05.07

po terminie
(w biurze zawodów)

WM 10-14, WM 10 NR

80 PLN

100 PLN

115 PLN

130 PLN

WM 16-18, WM 60+

125 PLN

135 PLN

150 PLN

180 PLN

WM 20-55, OPEN Long, 155 PLN
OPEN Short

175 PLN

190 PLN

220 PLN

JEDEN BIEG

I termin
31.03

II termin
31.05

III termin
05.07

po terminie
(w biurze zawodów)

WM 10-14, WM 10 NR

20 PLN

25 PLN

25 PLN

30 PLN

WM 16-18, WM 60+

30 PLN

30 PLN

35 PLN

40 PLN

WM 20-55, OPEN Long, 35 PLN
OPEN Short

40 PLN

40 PLN

45 PLN

40, 140, 240...

W tym roku, podobnie jak podczas poprzednich edycji, istnieje dodatkowa możliwość
zdobycia darmowego wpisowego na zawody… Wystarczy, że zgłosisz się jako 40. osoba,
140., 240… lub (1240…). Czeka na Was dobra, jubileuszowa zabawa!

Zniżki dla
klubów

Przygotowaliśmy również specjalną ofertę dla klubów, które będą miały na Wawel
Cup powyżej 20, 30 lub 40 reprezentantów. Na specjalną prośbę UKS Orientuś Łódź
dodajemy kolejny próg procentowy -20%, trzymamy kciuki za jak największą liczbę
przyznanych zniżek!
powyżej 20 osób – 5%
powyżej 30 osób – 10%
powyżej 40 osób – 15%
powyżej 60 osób – 20%

zgłoszenia

Zgłoszenia należy dokonywać w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy
na stronie zawodów: http://wawelcup.pl/pl/zgloszenia/
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy przelać odpowiednią kwotę na konto.
konto: WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWEL: 26 1090 1665 0000 0001 3605 9803
adres: WOJSKOWY KLUB SPORTOWY WAWEL, ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków
przelew z dopiskiem: WAWEL CUP, imię i nazwisko lub nazwa klubu.
Kwestie związane z fakturami – kontakt przez fakturywawelcup@gmail.com
Zapotrzebowanie na faktury można składać najpóźniej do końca zawodów (18.07.2021).
Regulamin nie przewiduje zwrotów wpisowego.
www.wawelcup.pl
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