
INFORMATOR  KIBICA



SPEEDWAY EURO CHAMPIONSHIP  RYBNIK

Wielki Finał cyklu Speedway Euro Championship, to wydarzenie, które przyciąga na

stadion tysiące kibiców głodnych sportowych wrażeń. W dniu 17.09.2016r. do Rybnika

przybędą najlepsi żużlowcy, by walczyć o tytuł Indywidualnego Mistrza Europy. Specjalnie

dla wszystkich fanów, którzy pojawią się w Rybniku, przygotowaliśmy Informator Kibica,

przybliżający wszystkie najważniejsze informacje dotyczące Wielkiego Finału cyklu

Speedway Euro Championship.



BILETY 

Wszystkich kibiców, którzy dokonali zakupu biletów na zawody SPEEDWAY EURO

CHAMPIONSHIP w Rybniku przez stronę internetową www.eventim.pl informujemy, że

wydrukowany bilet internetowy z kodem kreskowym jest jednocześnie biletem wstępu na

zawody.





PROGRAM ZAWODÓW

Program Zawodów w cenie 10 zł będzie w sprzedaży w sobotę 17 września od godz. 10.00

w kasach wokół stadionu. W kilkudziesięciu stronicowym programie znaleźć będzie można

wywiady z najlepszymi zawodnikami tegorocznego cyklu Speedway Euro Championship,

artykuły dotyczące rybnickiego żużla oraz wiele innych przygotowanych specjalnie dla

kibiców, którzy będą obecni na stadionie w Rybniku. Program upoważnia także do wejścia na

oficjalny trening, który rozpocznie się o godzinie 12:00. Wejście jedynie przez Trybunę

Główną.



DOJAZD NA STADION

Do stadionu dojeżdżają autobusy o numerach: 11, 12, 13, 14. Dojazd nimi jest

możliwy z przystanków usytuowanych w sąsiedztwie dworca PKP Rybnik i

PKS. Kibice powinni wysiąść na przystanku Gliwicka/Szpital. Kibice

dojeżdżający koleją z kierunku Katowice wysiadają na stacji Rybnik -

Paruszowiec usytuowanego 10 minut od stadionu (dojście ulicą Żużlową).



DOJAZD NA STADION

W sobotę 17 września wokół Stadionu Miejskiego ulice nie będą zamknięte,

obowiązuje jedynie strefa ograniczonego parkowania w strefie dzielnicy Północ -

w kwadracie ulic Wyzwolenia/Gliwicka/Mikołowska/Wielopolska.





OFICJALNY TRENING

Oficjalny trening przed SPEEDWAY EURO CHAMPIONSHIP w Rybniku odbędzie się

w sobotę 17 września o godz. 12.00. Wejście na trening tylko za okazaniem programu

zawodów (w cenie 10 zł) – jedna osoba na jeden program. Wejście na stadion odbywać się

będzie tylko przez Trybunę Główną.



WEJŚCIE NA ZAWODY

W sobotę 17 września stadion dla kibiców zostanie otwarty o godz. 17.00.

1. Osoby posiadające bilety na Trybunę Główną mogą wejść na stadion tylko przez wejście

przed Trybuną Główną;

2. Osoby posiadające bilety na widownię, mogą wejść na stadion poprzez pozostałe wejścia



MIASTECZKO KIBICA

W dniu zawodów o godz. 13.00 przy Stadionie Miejskim w Rybniku otwarte zostanie

MIASTECZKO KIBICA, w którym wszyscy znajdą dla siebie całą masę atrakcji.

Wśród nich wiele animacji, konkursów i zabaw:

- Oficjalna sesja autografów

- Motocykle Speedway Nostalgia

- Namiot BOLL

- Symulatory wypadków

- malowanie twarzy

i wiele, wiele innych



… odwiedź nas na: www.facebook.com/SpeedwayEuro

www.speedwayeuro.com


