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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

8.07.2019 MODEL EVENT (et.I)   12:00-17:00 Las Wolski

9.07.2019 MODEL EVENT (et.II)   10:00-15:00 Las Wolski

10.07.2019 1 ETAP   15:00 Las Orlej

11.07.2019 2 ETAP   10:00 Dolina Potoku Rudno

12.07.2019 3 ETAP   09:00 Dolina Będkowska

12.07.2019 AGH Indoor Orienteering (eliminacje)  16:00 Akademia Górniczo Hutnicza

12.07.2019 AGH Indoor Orienteering (finał A)  18:00 Akademia Górniczo Hutnicza

12.07.2019 AGH Indoor Orienteering (finał B)   19:00 Akademia Górniczo Hutnicza

13.07.2019 4 ETAP   10:00 Dolina Kobylańska

14.07.2019 5 ETAP   09:00 Sikornik

14.07.2019 Ze sportem mi do twarzy   09:00 Sikornik

14.07.2019 Trail-O   10:00 Sikornik
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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

1
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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.

ZAKWATERO- 
WANIE

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 start interwałowy dla kategorii WM10-20 oraz odwrócony handicap 
dla pozostałych kategorii. 
W klasyfikacji końcowej w kat. M14 i M55: X Memoriał Bartka Moniaka (M14) 
oraz IX Memoriał Leszka Podsiadłego (M55)

PREZES WKS WAWEL: Piotr Ludwig
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, 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
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

Organizator wraz z Aparthotel Lwowska1 przygotuje specjalną ofertę dla zawodników 
biorących udział w Wawel Cup 2019. Dostępna będzie również możliwość zakwatero-
wania na wyremontowanej hali WKS Wawel, jak i na campingu położonym na boisku 
bocznym. Więcej informacji będzie dostępne wkrótce.
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WPISOWE

ZGŁOSZENIA

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 WM10R.

Istnieje możliwość zgłoszenia się na bieg w biurze zawodów. 
Płatność według ostatniej stawki 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

KOORDYNATY GPS

Model Event et.I 50.059626, 19.862749

Model Event et.II 50.065226, 19.855248

WKS Wawel 50.077000, 19.907808

ETAP I 50.077331, 19.589474

ETAP II 50.077331, 19.589474

ETAP III 50.157150, 19.740296

AGH centrum I 50.066826,19.919546

AGH centrum II 50.065170, 19.923198

ETAP IV 50.157150, 19.740296

ETAP V 50.058961, 19.907713

O możliwości skorzystania z obniżonego wpisowego decyduje wpłata odpowiedniej sumy na konto organizatora.

O możliwości skorzystania z obniżonego wpisowego decyduje wpłata odpowiedniej sumy na konto organizatora.

LOKALIZACJA
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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!
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PARKING

BIURO ZAWODÓW

Organizator zapewnia i obsługuje parking na zawodach przez pierwsze 4 dni. Koszt parkingu – 5 zł.  
Bloczki będą do pobrania w biurze zawodów. 
 
W trakcie AGH Indoor Orienteering oraz V etapu nie zapewniamy obsługi parkingu. Dla osób zakwaterowa-
nych w Krakowie, zalecamy dojazd komunikacją miejską. 
 
Dla osób zakwaterowanych na terenie WKS Wawel załączamy mapkę ze schematem obiektu oraz dostępnymi 
miejscami parkingowymi.

We wtorek biuro czynne na recepcji w budynku nowej hali WKS Wawel przy ulicy Podchorążych 3  
w Krakowie. W pozostałe dni, biuro umiejscowione będzie w centrach zawodów poszczególnych etapów. 
 
09.07  Hala WKS Wawel Kraków  1 8:00-22:00  
10.07  centrum zawodów   1 1 :00-15:00  
11.07  centrum zawodów  08:00-10:00 
12.07  centrum zawodów   07.30-09:00  
13.07  centrum zawodów   08:00-10:00 
14.07  centrum zawodów   07.30-09:00
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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 w wyremonto-
wanej hali WKS Wawel (z recepcją, szatniami,  
prysznicami i toaletami).

Jak możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej, remont tym 
razem był gruntowny. 

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. 

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

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



SYSTEM AIR+ 
Organizując nasze zawody chcemy pamiętać o tradycji i jednocześnie stawiać na nowoczesne rozwiązania. 
W związku z tym podobnie jak w zeszłym roku zawody rozegrane zostaną przy pomocy systemu AIR+. 
Zawodnicy, którzy nie posiadając chipów bezdotykowych, będą mogli podbijać punkty w tradycyjny spo-
sób. (będą to jedyne chipy wypożyczane przez organizatora).

Zamówienia prosimy składać MAKSYMALNIE do 5.07.2019 na adres e-mailowy zawody@wawelcup.pl. 
Koszt wypożyczenia takiego chipa to 5zł za dzień. Zamówienia po terminie nie będą realizowane.

Drodzy biegacze, kolejny rok z rzędu mamy przyjemność pokazać Wam projekt koszulki przeznaczonej 
do biegu na orientację. Ci co w poprzednich latach zakupili taki O-shirt (model: V-neck F22), doskonale 
wiedzą, jak sprawdza się on podczas biegania po lesie. Prezentujemy dla Was unikatową wersję, którą 
będzie można zamówić tylko w tym roku! 

Płatność w centrum zawodów – 105 zł. (w sklepie Biederman Sport)

Z przyjemnością informujemy, że partnerem tegorocznego wydarzenia została również restauracja 
Wawelove. Dla niewtajemniczonych warto dodać, że jest to miejsce, w którym na co dzień stołują się prezes 
klubu i kierownik zawodów :) 

Smaczne posiłki (również w opcji wegańskiej) i napoje towarzyszyć Wam będą przez trzy etapy – piątek, 
sobota i niedziela oraz podczas wieczorków, które odbędą się po dekoracjach etapowych. Asortyment  
do zamówienia na miejscu. 

Dodatkowo, dla osób zakwaterowanych w klubie, przedstawiamy propozycję posiłków restauracji: 
– dwudaniowy obiad z kompotem – 16zł 
– śniadanie z kawą/herbatą – 12 zł 

W razie zainteresowania zamówieniem obiadów lub śniadań w restauracji zlokalizowanej przy ulicy 
Podchorążych 3 prosimy o kontakt na zawody@wawelcup.pl (do 7.07.2019).
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KOSZULKA WAWEL CUP

WAWELOVE



Wzorem zeszłego roku chcemy nadać dekoracjom etapowym większy prestiż. W związku z tym przeprowa-
dzone zostaną one na stadionie WKS Wawel – ul. Podchorążych 3 według następującego harmonogramu:

11.07.2019 godz. 19:00        
13.07.2019 godz. 19:00          
 

A po dekoracji… czas na integrację! Wieczory podczas Wawel Cup to doskonała okazja by spędzić czas  
w dobrym towarzystwie i powspominać dawne czasy ;) Na tą okazję przygotowane zostaną dodatkowe 
stoliki w ogródku naszego partnera – Wawelove.

Uroczysta dekoracja, zwieńczenie całych pięciu dni biegania odbędzie się 14.07.2019 około godziny 
14:00 na krakowskich Błoniach. Już nie możemy się doczekać by Was tam zobaczyć!

2D RUN
Analizując zainteresowanie relacji GPS z poprzednich lat, a zwłaszcza duże zainteresowanie biegami  
w porach popołudniowo-wieczornych), rezygnujemy z relacji LIVE oraz wprowadzamy „stanowisko 2D run”. 
W specjalnym namiocie każdy z Was będzie mógł zgrać swój ślad z zegarka. Dzięki temu będziemy mogli 
cieszyć się z cennych technicznych analiz i wieczorami obserwować rywalizację we wszystkich kategoriach!  
 
Analizy 2D run dostępne będą na naszej stronie internetowej oraz na fanpage’u.

Jeżdżąc po różnych zawodach w Europie staramy się 
podpatrywać interesujące rozwiązania. Pomysłem 
„przemyconym” na ten rok jest brak plastikowych  
kubków w centrum zawodów. 
 
Ustawione zostaną specjalne kraniki z wodą, a KAŻDY 
zawodnik proszony jest o wyposażenie się w naczynie 
wielokrotnego użytku. Kraników z wodą i wody nie  
zabraknie, proszeni jesteście tylko o wyposażenie się 
w odpowiednie naczynie. Organizując zawody, chcemy 
wyprodukować możliwie jak najmniej śmieci. Na punktach  
wodopojowych w lesie wciąż będziemy korzystać z ku-
beczków jednorazowych. 

Podczas tegorocznego Wawel Cup prowadzona będzie segregacja odpadów na plastik, szkło, aluminium, 
papier i odpady organiczne. Informacja ta będzie załączona do biuletynu i wielokrotnie powtarzana na  
zawodach. Bardzo prosimy kierowników ekip o zaznajomienie swoich zawodników z tym tematem.

DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW I + II ETAPU 
DEKORACJA ZWYCIĘZCÓW III + IV ETAPU + DEKORACJA PIERWSZYCH 
TRÓJEK W AGH INDOOR ORIENTEERING
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BEZ PLASTIKOWYCH KUBKÓW W CENTRUM

SEGREGACJA ODPADÓW

DEKORACJE ZWYCIĘZCÓW ETAPOWYCH



NAGRODY
ZWYCIĘZCY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW  
Zapewniamy upominki dla zwycięzców pierwszych  
4 etapów.  
 
KLASYFIKACJA GENERALNA  
W kategorii rodzinnej WM10R oraz WM10N wszyscy 
uczestnicy są honorowani drobnymi upominkami – nie 
dekorujemy pierwszych trójek w tych kategoriach.  
 
W klasyfikacji generalnej Wawel Cup zapewniamy statuetki 
oraz dyplomy dla najlepszych trzech zawodników  
w danej kategorii.  
 
W kategoriach memoriałowych zawodnicy otrzymają  
puchary.  
 
DEKORACJA W KLASYFIKACJI GENERALNEJ ODBĘDZIE  
SIĘ W NIEDZIELĘ - 14.07.2018 – OKOŁO GODZ. 14:00

- W centrum zawodów dostępna będzie pomoc ratowników medycznych.  
- Zawodników obowiązują ważne badania lekarskie - odpowiedzialni kierownicy ekip. 
- Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej.  
- Organizator nie ponosi kosztów ubezpieczenia indywidualnego. 
- Zgłoszenie na zawody jest równoznaczne z akceptacją postanowień biuletynu oraz zgodą na przetwa-
rzanie danych osobowych w celach organizacyjnych.  
- Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów.

PARTNERZY
 

Krzeszowice

14www.wawelcup.pl

DODATKOWE INFORMACJE


