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03-08.07.2018

treningi – Morsko, Złoty Potok

04.07.2018

I etap – Skały Kroczyckie – bieg klasyczny

05.07.2018

II etap – Skały Rzędkowickie – bieg klasyczny (skrócony)

06.07.2018

III etap – Podlesice – bieg średniodystansowy

07.07.2018

IV etap – Między Zamkami - bieg średniodystansowy

08.07.2018

V etap – Mirów-Bobolice – bieg klasyczny (skrócony)

www.wawelcup.pl

PROGRAM ZAWODÓW
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LOKALIZACJA CENTRUM ZAWODÓW
etap I – Hotel
Ostaniec
50°34'01.9"N

etap II – Hotel etap III - Hotel
etap IV –
etap V – Zamek
Ostaniec
Ostaniec
Zamek Bobolice
Bobolice
50°34'01.9"N
50°34'01.9"N
50°36'44.4"N
50°36'44.4"N

19°32'12.6"E

19°32'12.6"E

19°32'12.6"E

19°29'25.9"E

19°29'25.9"E

I ETAP
Bieg klasyczny – Skały Kroczyckie
Mapa: Skały Kroczyckie 2018
Autor: Włodzimierz Dyzio
Skala: 1:10 000, e-5m
Budowniczy tras: Włodzimierz Dyzio
Start masowy (S1) i start interwałowy (S2) godzina 15:00
Dojście na start (S1): 2,3km i 30m przewyższenia
Dojście na start (S2): 300m
Toalety dostępne tylko w centrum zawodów.
Dojście na start (S1) po białych faworkach, na start
(S2) po różowych faworkach.

Prezentujemy fragmenty nowej mapy, na której zostanie rozegrany pierwszy etap Wawel Cup 37.
– bieg klasyczny ze startu masowego. Na północnej części mapy znajdziecie wiele skał, kamieni,
jaskiń czy ostańców skalnych. Występuje wyraźna rzeźba terenu. Teren w większości dobrze
przebieżny. W środkowej i południowej części mapy znajdziecie dużą ilość polanek i gęstwinek
oraz miejscami elementy mikrorzeźby. Występują tam również wszelkiego rodzaju formacje
skalne. Sieć dróg rozwinięta. Have fun!

15:00 – M21E, W21E, M20, M18, W20, W18
15:10 – M16, M50, W16, W50
15:20 – M35, M40, M45, W40
15:30 – M21A, W21A, W35, W45
Pozostałe kategorie – start interwałowy w swoich minutach startowych.
Punkt wodopojowy (o kodzie 46) zlokalizowany będzie w drugiej części trasy dla kategorii: W21E,
W21S, W35S, W40, W40-49S, W55, W60, M12, M14, M16, M18, M20, M21E, M21A, M21S, M35,
M35S, M40, M40-49SM60, M65, M70, M75
Na mapie znajduje się duża ilość szczegółów, zachęcamy do skorzystania z lupki!

www.wawelcup.pl

Godziny startu masowego
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II ETAP
Bieg klasyczny (skrócony) – Skały
Rzędkowickie
Mapa: Skały Rzędkowickie 2018
Autor: Włodzimierz Dyzio
Skala: 1:10 000, e-5 m
Budowniczy tras: Włodzimierz Dyzio
Start interwałowy - godzina 10:00
Dojście na start: 1,4km i 25m przewyższenia
Dojście z mety do centrum zawodów: 850m
W drodze na start przechodzi się przez metę.
Dojście na start po białych faworkach.

Bieg klasyczny (skrócony) rozegrany zostanie po drugiej stronie drogi przebiegającej przez
Podlesice. Start i meta znajdować będą się poza centrum zawodów. Jak zwykle nie zabraknie
ostańców, kamieni i wszelkich form skalnych. Południowa część mapy poprzecinana jarami. Sieć
dróg rozwinięta. Przebieżność od dobrej, przez utrudnioną do miejscami bardzo utrudnionej. W
zachodniej części mapy występują tereny otwarte, wraz z wisienką drugiego etapu - grupą Skał
Rzędkowickich. To będzie naprawdę hardy etap!
III ETAP
Bieg średniodystansowy – Podlesice

Dojście na start po białych faworkach.

www.wawelcup.pl

Mapa: Podlesice 2018
Autor: Włodzimierz Dyzio
Skala: 1:10 000, e-5m
budowniczy tras: Włodzimierz Dyzio
Dojście na start: 1,4km i 35m przewyższenia
Start interwałowy - godzina 10:00
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Teren trzeciego etapu składa się z trzech części. Północno-zachodnia część to dobrze przebieżny
las, z niewyraźną mikrorzeźbą. W tym miejscu rozwinąć będzie można większe prędkości.
Środkowa część mapy to wzgórze pokryte dużą ilością skał i kamieni. Fragment terenu nieopodal
centrum zawodów to znów płaska część. W tej części występuje duża ilość polanek i gęstwinek.
Sieć dróg rozwinięta. Szykuje się wyjątkowo (jak na tegoroczny Wawel Cup) szybki i krótki etap!
IV ETAP
Bieg średniodystansowy
Zamkami

–

Między

Mapa: Między Zamkami 2018
Autor: Wojciech Dwojak
Skala: 1:5 000, e-2,5m
Budowniczy tras: Marcin Biederman
Start interwałowy - godzina 14:00
Dojście na start: 1,2km
Dojście na start po białych faworkach.

Wojciech Dwojak: Teren 4. etapu to z pewnością unikat na skalę światową. Pomiędzy zamkami w
Mirowie i Bobolicach rozciąga się otwarte wzniesienie terenu, z którego wystają dziesiątki
ostańców wapiennych o wysokości dochodzącej do kilkudziesięciu metrów. Jest to teren
niezwykle malowniczy, a jednocześnie wymagający. Z pewnością bieganie tam będzie doskonałą
zabawą i niezapomnianym przeżyciem dla wszystkich zawodników.
V ETAP

Mapa: Mirów-Bobolice 2018
Autor: Wojciech Dwojak, Jacek Morawski
Skala: 1:10 000, e–2,5m
Budowniczy tras: Michał Garbacik
O kolejności w klasyfikacji generalnej w
przypadku zawodników ścigających się na
handicapie decyduje przebiegnięcie linii mety
– głos ostateczny będzie miał w tej sprawie
sędzia.
Dojście na start: 1,6 km
Dojście na start po białych faworkach.

www.wawelcup.pl

Bieg klasyczny (skrócony) – MirówBobolice
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Jacek Morawski: Teren składa się z trzech części, które diametralnie różnią się charakterystyką.
Pierwsza z nich to dobrze przebieżny, płaski las sosnowy, gdzie można rozwinąć wysokie
prędkości, ale na pewno należy zachować czujność. Druga część to typowe dla Jury wzniesienia
terenu z bogatymi formacjami skalnymi o zróżnicowanej przebieżności. Trzecia część to obszar
pomiędzy zamkami w Mirowie i Bobolicach, w którym zostanie rozegrany również 4. etap. Całość
tworzy doskonałą mieszankę, która dla wielu zawodników stanowić będzie świetną łamigłówkę.

www.wawelcup.pl

Punkt widokowy, będący jednocześnie punktem wodopojowym zlokalizowany będzie w centrum
zawodów. Następujące kategorie przebiegać będą przez punkt wodopojowy: W16, W18, W20,
W21E, W21A, W35, W40, W45, M16, M18, M20, M21E, M21A, M21S, M35, , M35S, M40, M45,
M50, M55.
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