
Zájezd na Wawel Cup 2020    

Přednostně pro zkušenější (samostatné) závodníky oblasti Vysočina a JČO 

ročníku narození 2007 a starší (mladší děti pouze s doprovodem); po zjištění 

zájmu bude autobus doplněn o další případné zájemce. 

Termín: 3. 7. – 12. 7. 2020 (odjezd v pátek odpoledne, příjezd v neděli večer) 

Místo: Klucze, Polsko + břidlicové terény v okolí Opavy (tréninky na mapách 

GP Silesie 2019) 

Program: 4x trénink v terénech GP Silesie 2019 (2x sprint + krátká trať), 

pětidenní OB závody v atraktivních polských terénech (5 etap + 

Rocky sprint) a trochu turistiky (Opava, Kraków) 

Doprava: společným autobusem 

Ubytování: Opava – internát, Polsko – v jednání 

Stravování: Opava – internát (nejspíše polopenze), Polsko – v jednání 

Základní cena: 7.000 Kč (vyúčtování dle příspěvků KCTM, příp. dalších 

aktivit) 

V základní ceně bude veškerá doprava, tréninkové mapy, startovné, ubytování, 

zvolená strava a případně další aktivity. 

V ceně není pojištění. 

Bude vybírána plná cena (ve dvou splátkách během jara), příspěvky budou 

zpětně vraceny po vyúčtování zájezdu v případě bezproblémového průběhu 

akce. (S kým budou problémy, nic zpátky nedostane.)  

Příspěvky KCTM:  

Budou upřesněny až po uveřejnění a nastavení nových rozpočtových pravidel 

pro KCTM v roce 2020 Krajem Vysočina. 

Startovné: do DH14 – 80 PLN, DH16/DH18 – 100 PLN, ostatní – 150 PLN 

(možné skupinové slevy, pokud se přihlásíme např. jako klub KCTM – viz 

bulletin 0) 

Info k cestě: odjezd v pátek odpoledne (bude upřesněno) do Opavy, zde 

ubytování, v SO a NE vždy dva tréninky (sprint + krátká trať) + volný 

program v Opavě (možná návštěva místních pamětihodností, 

koupaliště apod.), v PO ráno přesun do Polska, návštěva Krakówa, 

přesun na ubytování, ÚT dopoledne oficiální trénink Wawel Cupu, 

odpoledne volno, od středy Wawel Cup a po poslední etapě odjezd 

domů  



Co poslat v přihlášce: 

- jméno a příjmení 

- datum narození 

- bydliště 

- číslo čipu SI 

- e-mail 

- kategorie pro závod 

- mám/nemám zájem účastnit se tréninků (týká se jen dospělých, mládež 

samozřejmě ráda potrénuje…) 

 

Potřebné zatímní informace k závodům (kategorie) najdete na webu závodu 

a ve vydaném nultém bulletinu. 

 

 

 

 

 

Přihlášky: zasílejte na alespetracek@seznam.cz 

1. termín – do 31. 1. 2020 pro běžce a trenéry KCTM a zájemce z oblasti 

Vysočina a JČO 

2. termín – pro další zájemce na doplnění autobusu – do 15. 2. 2020 (naplnění 

kapacity autobusu dle pořadí přihlášek) 

 

 

Za pořadatele Aleš Petráček a Petr Kaňák 

http://wawelcup.pl/pl/
http://wawelcup.pl/wp-content/uploads/2019/10/biuletyn_0_WawelCup2020_orienteering_web3.pdf
mailto:alespetracek@seznam.cz

