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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-Często-
chowską, 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, skały, a przede wszystkim…  
dobra zabawa - ten miks ma sprawić by tydzień spędzo-
ny na Wawel Cup pozostał na długo w pamięci wszystkich 
uczestników!
 

Michał Garbacik
foto.: Manuel Uribe



MODEL 
EVENT0

W 2021 roku wracamy do Żelazka, czyli do „Mekki” 
polskiej orientacji. To właśnie tutaj planujemy pole 
treningowe, które dostępne będzie dla Was już od po-
niedziałku. Skaliste tereny ze zróżnicowaną przebieżno-
ścią mogą być dobrą rozgrzewką przed nadchodzącym 
świętem polskiej orientacji!

WRACAMY  
NA JURĘ

PROGRAM ZAWODÓW

12-13.07.2021 / ŻELAZKO 

12.07.2021 
14:00-18:00

MODEL EVENT
 ET.I

Żelazko

13.07.2021 
14:00-18:00

MODEL EVENT 
ET.II

Żelazko

14.07.2021 
15:00

1 ETAP Pustynia Błędowska BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY, MASS START

15.07.2021
10:00

2 ETAP Rodaki BIEG KLASYCZNY

16.07.2021
9:00

3 ETAP Świniuszka BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY

16.07.2021
16:00
18:00
18:45

HIT THE PIT
ELIMINACJE
FINAŁ A 
FINAŁ B

OLKUSZ SPRINT

17.07.2021
10:00

4 ETAP Grochowiec BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY

17.07.2021 
15:00-18:30

Trail-O Grochowiec

18.07.2021
10:00

5 ETAP Hulasko BIEG KLASYCZNY SKRÓCONY
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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!

EFEKTOWNY  
POCZĄTEK

SKALNA ZABAWA

ETAP

ETAP

ETAP

14.07.2021 / PUSTYNIA BŁĘDOWSKA 
BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY / MASS START

16.07.2021 / ŚWINIUSZKA
BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY

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 efek-
townych lokalizacji w historii. Róża wiatrów położona 
na samej pustynii z pewnością pozostanie w pamięci 
wszystkich uczestników!

1

Po dziewięciu latach wracamy na Jurę w jeden z najcie-
kawszych 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!

UROZMAICONY
KLASYK
15.07.2021 / RODAKI
BIEG KLASYCZNY
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W ramach piątkowych atrakcji planujemy organizację  
dwóch biegów – eliminacji oraz finału (Finał A w formie  
startu handicapowego, finał B w formie startu masowe-
go). Dla zwycięzców przewidujemy atrakcyjne nagrody.

Obowiązuje limit 60 zgłoszeń na kategorię.

Warto nadmienić, że teren naszych zawodów to 
prawdziwy unikat na skalę światową.  Na powierzchni  
0,33 kilometra kwadratowego zaznaczone zostało 791 
dołków i niecek. Niemal każdy dół ma minimum 7 metrów  
głębokości. Do zobaczenia!

Zgłoszenia przez dodatkowy formularz zgłoszeniowy.

Czwarty dzień Wawel Cup to kolejny bieg średniody-
stansowy. 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!

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!

PRAWDZIWA ARMATA!

CZTERY 
WZNIESIENIA

EMOCJE
GWARANTOWANE5

HIT THE PIT 

ETAP

ETAP

16.07.2021 / OLKUSZ
SPRINT

17.07.2021 / GROCHOWIEC
BIEG ŚREDNIODYSTANSOWY

18.07.2021 / HULASKO 
BIEG KLASYCZNY



ORGANIZATOR

RODZAJ  
ZAWODÓW

ZESPÓŁ 
ORGANIZATORÓW

KATEGORIE

TRASY

LEGENDA

ZAKWATERO- 
WANIE

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

Pięciodniowe zawody indywidualne. Cztery etapy rozgrywane są w interwale czasowym,  
a ostatni piąty w formie handicapu (dla kategorii K21E i M21E odwróconego handicapu). 

XII memoriał Bartka Moniaka - M14, XI 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
KIEROWNIK STARTU: Teresa Bugaj
KIEROWNIK PARKINGU: Marek Skorupa
KARTOGRAFOWIE: Włodzimierz Dyzio, Jacek Morawski, Wojciech Dwojak 
BUDOWNICZOWIE TRAS: Włodzimierz Dyzio, Marcin Biederman, Marek Słoński 
POMIAR CZASU: Marcin Leśnicki
KOMENTATORZY: Michał Garbacik, Sławomir Cygler

WM10R; W10N; W10; W12; W14; WM12-14B; 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; M35-49S; 
M40; M45; M40-49S; M50; M55; M60; M65; M70; M75; M80; OPEN Long; OPEN Short

N – oznakowane; R – rodzinne; S – skrócone

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

W tym roku w ramach campingu istnieje możliwość wynajęcia parceli (boksu) na 
wykoszonej polanie. Osoby nocujące na campingu będą miały możliwość korzystania 
z kabin prysznicowych, przenośnych toalet oraz dostępu do prądu w „punkcie łado-
wania”. Szczegółowy komunikat dot. campingu zostanie podany w odrębnym wpisie.

6www.wawelcup.plfoto.: Manuel Uribe



ZNIŻKI DLA  
KLUBÓW

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 wypeł-
nienie formularza zgłoszeniowego.

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!

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 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.

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, 
OPEN Short

35 PLN 40 PLN 40 PLN 45 PLN

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, 
OPEN Short

155 PLN 175 PLN 190 PLN 220 PLN

40, 140, 240...

ZGŁOSZENIA

7www.wawelcup.pl
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STAGE 1 

STAGE 2+3+4+5

HIT 
THE
PIT

LOKALIZACJA

KOORDYNATY  
GPS

I ETAP – RÓŻA WIATRÓW 
50.333303, 19.532717
 
MODEL EVENT, II, III, IV, V ETAP, TRAIL ORIENTEERING – ŻELAZKO 
50.416223, 19.559161
 
HIT THE PIT – OLKUSZ 
50.2903835, 19.5331409
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EVENT CENTER 
STAGE 2+3+4+5

STAGE 2

STAGE 3

STAGE 5

STAGE 4
MODEL EVENT

PARKING
CAMPING

LOKALIZACJA
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WAWEL CUP  
O-SHIRT

Pokrzywa – to główny motyw, który znajdziecie na tegorocznej koszulce Wawel Cup.  
W związku z powyższym mamy dla Was jeszcze jedną, dobrą wiadomość. Tegoroczny 
motyw nie jest związany z charakterystyką terenu Wawel Cup 2021 ; )

Odbiór zamówionych koszulek w Wawel Cup Shop

Cena zamówienia internetowego:
Koszulka Raglan 12 (tył z siatki) 95 zł  
V-neck F22 (całość z siatki) 105 zł 

Istnieje możliwość zakupu koszulek w centrum zawodów (bez poprzedniego
zamówienia). Nie gwarantujemy dostępności wszystkich rozmiarów. 
Cena:
Koszulka Raglan 12 (tył z siatki) 105 zł  
V-neck F22 (całość z siatki) 115 zł 
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TRAIL 
ORIENTEERING

Podobnie jak w poprzednich latach, podczas 40. edycji Wawel Cup oprócz samych 
zawodów planujemy organizację kilka dodatkowych wydarzeń. Wraz z Fundacją  
Na ratunek postanowiliśmy podczas IV etapu Wawel Cup zorganizować zawody 
towarzyszące z orientacji precyzyjnej. Głównym adresatem zawodów są zawodnicy  
z niepełnosprawnością, ale wziąć w nich udział może każda osoba startująca na 
Wawel Cup (do czego serdecznie zachęcamy)! 

Więcej informacji w komunikacie technicznym.
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PARKING Parking podczas I etapu – bezpłatny. Pozostałe etapy (II, III, IV i V etap) – 10 zł/dzień. 
Możliwość zakupu bloczków na parking na całe 4 dni we wtorek/środę w biurze zawodów.

Poniżej znajdziecie godziny, w których otwarte będzie biuro zawodów. We wtorek biuro 
czynne przy ośrodku wypoczynkowym CTA Żelazko. W pozostałe dni, biuro umiejscowione 
będzie w centrach zawodów poszczególnych etapów.

13.07 CTA Żelazko 19:00-22:00  
14.07 centrum zawodów, Pustynia Błędowska 11:00-15:00  
15.07 centrum zawodów, Żelazko 8:00-10:00 
16.07 centrum zawodów, Żelazko 7.30-9:00  
17.07 centrum zawodów, Żelazko 8:00-10:00 
18.07 centrum zawodów, Żelazko 8:00-10:00 
 
Jednocześnie załączamy (na stronie wawelcup.pl) wzór oświadczeń o stanie zdrowia/
RODO. Uprzejmie prosimy kierowników ekip o zebranie wydrukowanych oświadczeń od 
zawodników/rodziców niepełnoletnich zawodników. Oświadczenia należy dostarczyć 
przed biegiem do biura zawodów.

Informujemy, że dzięki współpracy z CTA Żelazko istnieje możliwość zamówienia 
dwudaniowych obiadów do centrum zawodów. Obiady zostaną przygotowane w wersji 
mięsnej oraz wegetariańskiej. Zamówienia na posiłki prosimy składać maksymalnie 
do piątku 9.07 – zamowieniaobiady.wawelcup@gmail.com. Zamówienie powinno 
zawierać informację o dniach, ilości osób oraz wersji posiłku. Koszt za dwudaniowy 
obiad – 25 zł. Bloczki na posiłek będą do odbioru w biurze zawodów.

Menu na wawelcup.pl.

Jednocześnie od czwartku do niedzieli będzie możliwość skorzystania z bufetu zlo-
kalizowanego w CTA Żelazko. Będziecie mogli zakupić tam dania z grilla oraz chłodne 
napoje. Pragniemy powtórzyć to jeszcze raz – szykuje się prawdziwie wakacyjna at-
mosfera!

Podobnie jak w poprzednich latach, podczas tegorocznego Wawel Cup prowadzona 
będzie segregacja odpadów na plastik, szkło, papier  i odpady organiczne. Bardzo 
prosimy kierowników ekip o zaznajomienie swoich zawodników z tym tematem.

Zawody, jak co roku, będą rozgrywane 
w Systemie AIR+. 

BIURO  
ZAWODÓW

OBIADY

SEGREGACJA  
ODPADÓW

WYPOŻYCZENIE  
SI

Koszt 5 zł/dzień (SIAC) oraz 
3 zł/dzień (karta chipowa) 
– płatność przelewem na konto WKS 
Wawel lub gotówką w biurze zawodów. 

Chipy będzie można odebrać w na-
miocie Sport Ident na mecie zawodów.

Zgubienie chipa w zależności  
od typu karty (70 zł – 300 zł).
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DEKORACJE  
ZWYCIĘZCÓW  
ETAPOWYCH

Wszystkie dekoracje zostaną przeprowadzone w naszym miasteczku Wawel Cup –  
– Żelazku.

15.07.2021 godz. 19:00 – dekoracja zwycięzców I i II etapu
 
17.07.2021 godz. 19:00 – dekoracja zwycięzców III i IV etapu + dekoracja pierwszych 
trójek Hit the Pit, dekoracja Trail Orienteering
 
18.07.2021 ok. godz. 14:00 – uroczyste zakończenie zawodów

ZWYCIĘZCY POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW 

Zapewniamy upominki/gadżety dla zwycięzców pierwszych 4 etapów.

KLASYFIKACJA GENERALNA

W kategorii rodzinnej WM10R - wszyscy uczestnicy są uhonorowani drobnymi 
upominkami – nie dekorujemy pierwszych trójek w tej kategorii. 

W klasyfikacji generalnej Wawel Cup zapewniamy statuetki oraz dyplomy dla  
najlepszych trzech zawodników w danej kategorii. 

W10, M10, W12, M12, W14, M14, W12-14B – dyplomy dla TOP6  
 
W kategoriach memoriałowych zawodnicy otrzymają puchary. 
 
Dla zwycięzców Hit the Pit przewidziane są nagrody rzeczowe.

NAGRODY
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WAWEL CUP  
SHOP

Podczas zawodów zachęcamy do odwiedzenia Wawel Cup Shop, znajdziecie tam:
- dostępne rozmiary Wawel Cup O-Shirt 
- gadżety Wawel Cup (butelka, opaski, worek, kubek) 
- magazyny biegnaorientacje.pl

Życzymy udanych zakupów!

Drodzy zawodnicy!

Serdecznie zapraszamy Was do wspólnego 
świętowania 40-lecia naszych zawodów. 
 
Wawel Cup Party!

Kiedy? 17.07.2021 sobota, 
po dekoracji zwycięzców
Gdzie? Miasteczko Wawel Cup - Żelazko
Na miejscu będzie czekała na Was świetna 
atmosfera, dobra muzyka oraz przepyszny tort.

Świętujmy razem!

WAWEL CUP  
PARTY

INFORMACJE  
DODATKOWE

- 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 przetwarzanie danych osobowych w celach organizacyjnych.  
- Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Sędzia Główny zawodów. Ostateczna interpretacja 
regulaminu należy do organizatora.

PARTNERZY


