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Razem stworzymy 
prawdziwe święto 
polskiej orientacji!
Organizując Wawel Cup, mamy przed sobą wizję wyda- 
rzenia 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”.

Wsłuchując się w Wasze opinie przekazane po poprze- 
dniej (przełomowej) edycji, chcielibyśmy zadbać o każdy 
detal. W trakcie Wawel Cup chcemy, aby każdy zawodnik 
czuł się wyjątkowo!

Tegoroczne wydarzenie organizowane jest dokładnie  
w terminie 100 rocznicy założenia WKS Wawel. Obchody 
stulecia to kolejny doskonały powód do radości! Wawel  
Cup 2019 to powrót do stolicy polskich królów, wymaga- 
jące tereny z głębokimi jarami i wielkimi skałami, ogrom 
łamigłówek do rozwiązania w korytarzach AGH, a przede 
wszystkim... dobra zabawa! 

Michał Garbacik



MODEL 
EVENT0

Podczas tegorocznej edycji, podążając za światowymi 
trendami, chcemy przygotować dla Was profesjonalny 
trening z obsługą Sport Ident. Miejsce Model Eventu 
jest nieprzypadkowe. Las Wolski położony jest niemal 
w centrum Krakowa, a jego charakterystyka stanowi 
mix wszystkich terenów, gdzie odbędą się zawody. 
Zapraszamy, więc do Krakowa, już kilka dni wcześniej!

ZapRasZaMY
DO kRakOwa

pROGRaM ZawODÓw

8-9.07.2019 / Las wOLskI

8-9.07.2019 MODEL EVENT Las Wolski

10.07.2019 1 ETap Las Orlej BIEG KLASYCZNY, MASS START

11.07.2019 2 ETap Dolina Potoku Rudno BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY

12.07.2019 3 ETap Dolina Będkowska BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY

12.07.2019 INDOOR spRINT Akademia Górniczo Hutnicza SPRINT

13.07.2019 4 ETap Dolina Kobylańska BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY

14.07.2019 5 ETap Sikornik BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY
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Drugiego dnia rywalizować będzie we wschodniej 
części lasu. W terenie, oprócz głębokich jarów, znaj-
dziecie rozbudowaną mikrorzeźbę oraz dużą ilość 
skarp i ruinek. Nie zabraknie skałek oraz mnóstwa 
łamigłówek do rozwiązania podczas wymagającego 
middle’a. Do zobaczenia!

KARTOGRAf: WłODzImIERz DYzIO
BuDOWNIczY TRAS: WłODzImIERz DYzIO

Dolina Będkowska pamięta Wawel Cup rozegrany 
dokładnie 11 lat temu. W 2019 roku ścigać będziemy 
się na zupełnie nowej mapie przygotowanej przez 
znanych polskich kartografów – Wojciecha Dwojaka 
i Jacka Morawskiego. Trasy przygotuje dla Was kie-
rownik zawodów, a Wam – zawodnikom pozostanie 
delektować się skałami, przewyższeniami oraz krajo-
brazami doliny Będkowskiej!

KARTOGRAfOWIE: WOjCIECH DWOjAK, 
jACEK MORAWSKI 
BuDOWNIczY TRAS: mIchAł GARBAcIK

EMOcjONUjącY 
pOcZąTEk

MNÓsTwO 
ŁaMIGŁÓwEk

skaŁY I kRajOBRaZY

ETap

ETap

ETap

10.07.2019 / lAS ORlEj 
bieg klasyczny / mass start

11.07.2019 / DOlINA pOTOKu RuDNO 
bieg średniodystansowy

12.07.2019 / DOlINA BęDKOWSKA
bieg średniodystansowy

Wawel Cup 2019 rozpoczynamy od rywalizacji w już 
trochę zapomnianym terenie położonym nieopodal 
miejscowości Alwernia. Las Orlej charakteryzuje się 
sporymi przewyższeniami, różną przebieżnością oraz 
przede wszystkim głębokimi jarami. To właśnie tutaj 
nasz etatowy kartograf i budowniczy zaplanował bieg 
klasyczny* ze startu masowego. Szykuje się emocjo-
nujący początek!
* Wyciągając wnioski i wsłuchując się w Wasze komentarze po 

zeszłorocznej edycji, planujemy przygotować krótsze dystanse 

oraz zadbać o odpowiednie umiejscowienie punktów wodopo-

jowych

KARTOGRAf: WłODzImIERz DYzIO
BuDOWNIczY TRAS: WłODzImIERz DYzIO
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Podczas Wawel Cup 2018 zapoczątkowaliśmy (mamy 
nadzieję długą) tradycję biegu popołudniowego roz-
grywanego podczas Wawel Cup. Jako organizatorzy, 
chcemy szukać dodatkowych atrakcji i smaczków 
dla zawodników. Takim „smaczkiem” podczas Wawel 
Cup 2019 ma być ściganie po korytarzach Akademii 
Górniczo-Hutniczej. Osiem kategorii, eliminacje i finał. 
Prawdziwa armata!
Więcej informacji w tym formularz zgłoszeniowy, limity zgłoszeń 

oraz informacje dotyczące wpisowego będą dostępne wkrótce.

* Indoor Sprint jest biegiem dodatkowym, nie będzie zaliczany 

do klasyfikacji ogólnej Wawel cup.

KARTOGRAf: pIOTR pIETROń
BuDOWNIczY TRAS: pIOTR pIETROń

Dolina Kobylańska to biorąc pod uwagę polski orien-
teering, teren zupełnie dziewiczy. Patrząc na jego 
charakterystykę, możemy zwrócić uwagę na głębokie 
jary, masywne skały oraz dużą ilość terenów otwartych. 
Dolina znana jest z malowniczych widoków i pięknej 
przyrody. Zapowiada się pasjonująca, pionierska rywa- 
lizacja podczas biegu średniodystansowego!

KARTOGRAfOWIE: WOjCIECH DWOjAK,  
jACEK MORAWSKI
BuDOWNICZY TRAS: jACEK MORAWSKI

Wisienką na torcie Wawel Cup 2019 ma być finał roze-
grany w samej stolicy polskich królów. Lokalizację mety 
planujemy na znanych i lubianych błoniach krakowskich, 
a sam teren… Będzie bogaty w skały, mikrorzeźbę  
i przewyższenia… Nie bez powodu to właśnie tam do 
Mistrzostw Świata w Finlandii w latach dziewięćdzie-
siątych przygotowywała się nasza Mistrzyni!

KARTOGRAf: WłODzImIERz DYzIO
BuDOWNICZY TRAS: MARCIN BIEDERMAN

pRawDZIwa aRMaTa!

pIONIERska 
RYwaLIZacja

sTOLIca kRÓLÓw5

INDO0R 
spRINT

ETap

ETap

12.07.2019 / AKADEmIA GÓRNIczO-huTNIczA 
sPrint

13.07.2019 / DOlINA KOBYlAńSKA
bieg średniodystansowy

14.07.2019 / SIKORNIK
bieg średniodystansowy



organizator

rodzaj  
zawodów

zespół 
organizatorów

kategorie

trasy

legendy

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

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

Pięciodniowe zawody indywidualne. Cztery etapy rozgrywane są w interwale czasowym,  
a ostatni piąty w formie handicapu (dla kategorii K21 i M21 odwróconego handicapu). 
Etap 3 - X Memoriał Bartka Moniaka w kat. M14
W klasyfikacji końcowej w kat. M55 – IX Memoriał Leszka Podsiadłego. 

PrezeS WKS WaWel: Piotr Ludwig
KieroWniK zaWodóW: Michał Garbacik
Sędzia główny: Michał Motała
KierowniK dS. finanSowych: Anna Karnia-Biskupska
KieroWniK biura zaWodóW: Bogusława Słońska
Kartografowie: Włodzimierz Dyzio, Jacek Morawski, Wojciech Dwojak, Piotr Pietroń
Budowniczowie traS: Włodzimierz Dyzio, Marcin Biederman, Michał Garbacik, 
Jacek Morawski, Piotr Pietroń
Pomiar czaSu: Marcin Leśnicki
KierowniK dS. logiStycznych: Marcin Biederman
KieroWniK Startu: Marta Listek
KierowniK ParKingu: Jakub Kijak
Komentator: Michał Garbacik, Sławomir Cygler
zaKWateroWanie: Barbara Strugała

WM10R; W10N; W10; W12; W14; W12-14B; W16; W18; W20; W21; W21A; W21S; W35; 
W35S; W40; W45; W40-49S; W50; W55; W60; W65; W70; W80; WM85+

M10; M10N; M12; M14A; M14B; M16; M18; M20; M21; M21A; M21S; M35; M35S; M40; 
M45; M40-49S; M50; M55; M60; M65; M70; M75; M80; OPENlong; OPENshort

N – oznakowane; R – rodzinne; S – skrócone

WM21A, WM21S, WM35S, WM40-49S – TRASy SKRóCONE, TRuDNE TECHNICZNIE
WM12-14B, OPENlong, OPENshort – TRASy O OBNIżONyM POZIOMIE TRuDNOŚCI
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zniżki dla  
klubów

wpisowe

darmowe 
wpisowe

zgłoszenia

38, 138, 238...

Przygotowując stawki wpisowego, chcieliśmy dać zawodnikom możliwość zgłoszenia 
się we wcześniejszym terminie – skorzystania z promocyjnej opłaty. Zapisy na Wawel 
Cup 2019 będą przebiegać według formuły „Im wcześniej, tym taniej”. Dodatkowo 
przygotowaliśmy specjalne oferty dla klubów. Nie zabraknie również oczywiście 
konkursu na darmowe wpisowe! Dodatkowo od tego roku wprowadzamy brak opłaty 
startowej dla kategorii WM10N.

W tym roku, podobnie jak podczas poprzednich edycji, istnieje dodatkowa możliwość 
zdobycia darmowego wpisowego na zawody… Wystarczy, że zgłosisz się jako 38. osoba, 
138., 238… lub (1438…). życzymy dobrej zabawy i skutecznego polowania!

Przygotowaliśmy również specjalną ofertę dla klubów, które będą miały na Wawel Cup 
powyżej 20, 30 lub 40 reprezentantów:

powyżej 20 osób – 5%
powyżej 30 osób – 10%
powyżej 40 osób – 15%

Od 2019 roku organizator zdecydował się na nie pobieranie opłaty startowej od  
zawodników z kategorii WM10R. Kategoria ta pozostanie kategorią popularyzacyjną  
– liczy się udział, nie będzie prowadzona klasyfikacja według czasu.

Zwolnieni z opłaty startowej podczas III i IV etapu będą mieszkańcy Gminy Zabierzów.

Zgłoszenia należy dokonywać w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy 
na stronie zawodów: http://wawelcup.harpersoft.pl/

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.

uprzejmie prosimy o podawanie w zgłoszeniu zapotrzebowania na faktury.

Regulamin nie przewiduje zwrotów wpisowego.

jeden bieg i termin  
do 31.03

ii termin  
do 31.05

iii termin  
do 30.06

po terminie  
(w biurze zawodów)

wm 10-14, wm10n 20 25 25 25

wm 16-18 25 30 35 35

wm 20+, oPen 30 35 40 40

wpisowe i termin  
do 31.03

ii termin  
do 31.05

iii termin  
do 30.06

po terminie  
(w biurze zawodów)

wm 10-14, wm10n 80 100 110 120

wm 16-18 100 130 150 160

wm 20+, oPen 140 160 180 190
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LOkaLIZacja

Jak co roku publikujemy również mapkę lokalizacyjną Wawel Cup. Znajdziecie na niej lokalizacje wszystkich 
pięciu etapów, Model Event, Indoor Sprint oraz siedzibę WKS Wawel – biuro zawodów oraz zakwaterowanie 
na hali. Razem stworzymy prawdziwe święto polskiej orientacji!

8www.wawelcup.pl



ZakwaTEROwaNIE

apaRThOTEL 
LwOwska1
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zgodnie z zapowiedzią Aparthotel lwowska1  
przygotował dla Was specjalną ofertę noclegową!

aparthotel lwowska1 to kompleks 154 klimatyzowanych 
apartamentów i pokoi, wyróżniających się przestrzenią, 
funkcjonalnością oraz stylem. Na krótkie i długie wizyty 
w Krakowie, dla osób podróżujących w pojedynkę oraz 
dla rodzin i grup zorganizowanych, bardziej klasycznie 
lub industrialnie, ale zawsze komfortowo i przytulnie.

kod wawelCup38 - kod należy wpisać na stronie  
www.lwowska1.pl, pojawi się wtedy oferta przygoto- 
wana specjalnie na nasze święto orientacji.

z przyjemnością polecamy również nocleg nad  
jeziorem w Kryspinowie koło Krakowa. Właściciele  
(i nasi dobrzy przyjaciele) przygotowali dla Was  
specjalne zniżki.

Kontakt w sprawie noclegów bezpośrednio z przedsta-
wicielami Osady Kryspinów.

oferta: http://wawelcup.pl/pl/osada-kryspinow-2/

OsaDa kRYspINÓw



ZakwaTEROwaNIE
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W tym roku w ramach zakwaterowania na sali  
gimnastycznej, proponujemy nocleg na wykładzinie  
w wyremontowanej hali WKS Wawel (z recepcją,  
szatniami, prysznicami i toaletami).

Jak możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej, remont tym 
razem był gruntowny. Więcej zdjęć po oddaniu całego 
budynku – 31 marca.

Koszt – 20zł/os./noc

Zapotrzebowanie na nocleg prosimy przesyłać na adres  
e-mailowy: zakwaterowanie.wawelcup@gmail.com

haLa wks wawEL

caMpING 
wks wawEL
uzupełniając kwestie dotyczące zakwaterowania,  
informujemy że tegoroczny camping zlokalizowany  
będzie na boisku bocznym WKS Wawel. Zawodnicy będę 
mogli korzystać z pryszniców, toalet czy szatni zlokali-
zowanych na gruntownie wyremontowanej hali sportowej. 
Zapewniony zostanie dostęp do prądu. 

Ważną informacją dotyczącą tej lokalizacji jest fakt,  
że podobnie jak w zeszłym roku rozegranie popołudnio-
wych dekoracji etapowych są planowane przy  
campingu. Dokładne godziny zostaną podane bliżej  
samych zawodów.

Koszt: 
osoba – 10zł/os./noc 
namiot – 15zł/noc

Zapotrzebowanie na nocleg prosimy przesyłać na adres 
e-mailowy: zakwaterowanie.wawelcup@gmail.com


