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Mecz:
Rodzaj meczu: 
Data:
Rozpoczęcie meczu: 
Otwarcie bram:
Stadion:

Walia – Polska
mecz w ramach Ligi Narodów UEFA
Data: 25/09/2022 (niedziela)
19:45 czasu lokalnego / 20:45 czasu polskiego
17:45 czasu lokalnego / 18:45 czasu polskiego
Cardiff City Stadium; pojemność 33 280, Leckwith Road, Cardiff, 
CF11 8AZ
Dedykowana brama dla polskich kibiców: wejście na sektory gości 
od Sloper Road do AWAY SUPPORTERS ENTRANCE.

WPROWADZENIE
Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia przygotowany w porozumieniu z Walijskim Związkiem Piłki Noż-
nej specjalny przewodnik dla Kibiców Reprezentacji Polski wybierających się na mecz Walia – Polska 
na stadion Cardiff City Stadium w Cardiff w dniu 25 września 2022 r. (niedziela). Informacje zawarte 
w dokumencie dotyczą osób, które zakupiły bilet na mecz za pośrednictwem Polskiego Związku Piłki Noż-
nej i serwisu www.laczynaspilka.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie 19:45 czasu lokalnego (20:45 – czasu 
polskiego – Central European Summer Time (CEST)).
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WAŻNE INFORMACJE

Telefon alarmowy: 112 (ogólny alarmowy – straż, pożarna, policja, pogotowie ratunkowe)

Konsulat Honorowy RP w Cardiff: Konsul Honorowy Prof. Keshav Singhal, Rhiwau,

Adres: Old Port Road, Wenvoe, CF5 6AL, Cardiff, Wales

Telefon: (+44) 02920592634 lub (+44) 207 2913 520

E-mail: consulateofpoland.wales@gmail.com lub london@msz.gov.pl 

Strona internetowa: https://www.gov.pl/web/unitedkingdom

Numer kierunkowy: +44

Waluta: funt szterling (kod waluty GBP)

1 GBP = 5,39 PLN (kurs NBP z dn. 20.09.2022)
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Polskie sektory (sektory V – visitors 119,120,121,122 i 123), zaznaczone są poniżej na grafice:

WEJŚCIE NA STADION Łączy nas piłka
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O której godzinie będę mógł wejść na stadion?
Walijski Związek Piłki Nożnej, ze względu na planowane kontrole sugeruje przybycie na stadion najwcześniej 

jak to możliwe, przy czym nie wcześniej niż kiedy bramy stadionowe zostaną otwarte o godzinie 17:45 czasu 

lokalnego. 

Organizator meczu rekomenduje przybycie na stadion najwcześniej jak to możliwe, nie później niż 1h przez 

rozpoczęciem meczu. 

W oczekiwaniu na mecz widzowie będą mogli posłuchać muzyki, zjeść posiłek w jednym z wielu punktów ga-

stronomicznych w sektorach dla gości.

Jak dotrę na stadion?
Stadion Cardiff City Stadium jest położony około 3 kilometrów od centrum miasta; 3 kilometrów od stacji Car-

diff Central; ok 21 km od międzynarodowego portu lotniczego Cardiff (kod IATA to CWL).

Wg doświadczeń z poprzednich meczów, kibice drużyn przyjezdnych mogą gromadzić się przed meczem 

wzdłuż ulicy Mill Lane, gdzie znajduje się wiele barów i restauracji. Na pieszo / Taxi
Następnie kibice będą mogli pieszo udać się na stadion z sugerowanego miejsca spotkań aż do wejścia 

 z sektorami dla polskich kibiców. Dystans ok 2,5 km do pokonania w około 30 min.

Alternatywą jest taxi, która powinna kosztować nie więcej niż £10. Organizator rekomenduje firmę przewozową: 

Dragon Taxis – 029 2033 3333.
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Autobus miejski
W dniu meczu pomiędzy centrum miasta a stadionem kursuje autobus miejski, co dwadzieścia minut. Po 

meczu autobusy odjeżdżają spod Fred Keenor Statue - pierwszy z nich pięć minut po końcowym gwizdku, 

kolejne do godziny po zakończeniu meczu.

Rozkład autobusów można znaleźć tutaj: www.cardiffbus.com

Pociąg
Kibice przyjezdni mogą udać się bezpośrednim pociągiem do stacji: Grangetown Station z Cardiff Cen-

tral Station (podróż trwa około 5 minut).

Arriva Trains Wales kursuje co pół godziny do Grangetown Station, która znajduje się około jednej mili (ok. 

1,5 km) od Cardiff City Stadium.

Rozkład i cennik pociągów znajduje się tutaj:

www.arrivatrainswales.co.uk lub www.thetrainline.com

Samochód
Jeśli wybierasz się na stadion samochodem, opuść M4 na skrzyżowaniu 33 i jedź A4232 w kierunku Car-

diff / Barry. Zjedź z A4232 i skręć w B4267, kierując się na Cardiff City Stadium. Podążaj za zjazdem z 

B4267, weź drugi dostępny zjazd z ronda na Hadfield Road, a następnie zjedź w trzeci zjazd w lewo na 

Bessemer Road. Jedź do końca Bessemer Road, na światłach skręć w lewo w Sloper Road. Jedź dalej 

Sloper Road i skręć w lewo (obok HSS Hire Shop), aby dostać się na parking dla kibiców. Znajdziesz tam 

oznakowanie Electronic Vehicle Management, które pomoże Wam w dotarciu na stadion.

http://www.cardiffbus.com 
http://www.arrivatrainswales.co.uk
http://www.thetrainline.com
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DOJAZD NA STADION
Parking
Parking dla kibiców przyjezdnych znajduje się na terenie Cardiff City Stadium (dostępny do 30 minut 

przed rozpoczęciem meczu), do którego można dostać się przez Sloper Road (obok HSS Hire Shop). Bilety 

kosztują £10 za samochód.

Jest dedykowany parking dla autokarów, kibiców niepełnosprawnych oraz ograniczona liczba miejsc dla 

kibiców, którzy przyjadą wcześniej (bezpośrednio przy bramkach dla kibiców przyjezdnych). 

Kolejny parking dla kibiców przyjezdnych jest dostępny na parkingu Bessemer Road’s Wholesale Market 

(CF118BA) - mniej niż pięć minut spacerem od Cardiff City Stadium. Koszt parkowania w tym miejscu 

wynosi £5 za pojazd.

Samolot
Z portu lotniczego Cardiff w Rhoose (CWL) do centrum miasta można dogodnie dostać się za pomocą po-

ciągu. Pociągi kursują ze stacji kolejowej Rhoose Cardiff International Airport co godzinę od poniedziałku 

do soboty i co dwie godziny w niedziele. Dla pasażerów dostępny jest autobus z dworca kolejowego na 

lotnisko, podróż trwa około 10 minut, a opłata to 1 funt za osobę.

Zaplanuj swoją podróż za pośrednictwem strony Traveline Cymru: https://www.traveline.cymru/# lub za-

dzwoń pod numer 0800 464 00 00.

1,5 km) od Cardiff City Stadium.

Rozkład i cennik pociągów znajduje się tutaj:

www.arrivatrainswales.co.uk lub www.thetrainline.com

Polskie sektory i bramy wejściowe
Bilety dla polskich kibiców dystrybuowane przez Polski Związek Piłki Nożnej / laczynaspilka.pl obejmują 

sektory dla gości: 119, 120 (dla osób z niepełnosprawnościami, 121, 122 i 123. Dostęp na niniejsze sektory 

możliwy jest od wejścia AWAY SUPPORTERS ENTRANCE od Sloper Road, następnie podążając do sekcji 

kołowrotów nr 12 na konkretne sektory

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości (rekomendujemy dowód osobisty lub paszport). Dokumenty będą kon-

trolowane przez służby organizatora lub Policję.

Czy bilety będą sprzedawane na stadionie w dniu meczu?
Nie będzie możliwe nabycie biletów stacjonarnie na stadionie dla kibiców przyjezdnych.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
Na stadionie są dedykowane miejsca dla kibiców poruszających 

się na wózkach inwalidzkich. Dla polskich kibiców znajdują się one 

w sektorze nr 120. Dostęp na niniejszy sektor możliwy jest od wej-

ścia AWAY SUPPORTERS ENTRANCE od Sloper Road, następnie 

podążając do sekcji kołowrotów nr 12 na konkretne sektory. Orga-

nizator zapewnia bezpłatny parking dla pojazdów kibiców porusza-

jących się na wózkach inwalidzkich.

http://www.arrivatrainswales.co.uk
http://www.thetrainline.com
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NA STADIONIE
Jedzenie / napoje
Na potrzeby kibiców zostaną udostępnione kioski gastronomiczne na stadionie. W sektorach dla kibiców 

przyjezdnych, płatności są dokonywane wyłącznie kartą debetową lub kredytową. Prosimy o zwrócenie 

uwagi na to, że Organizator zabrania spożywania piwa na trybunach lub w zasięgu wzroku boiska. Je-

śli zostanie to zignorowane, kioski gastronomiczne zostaną zamknięte i nie zostaną ponownie otwarte 

w połowie meczu.

Flagi, banery, megafony, bębny
Zgodnie z informacją przekazaną przez Walijski Związek Piłki Nożnej maksymalna dozwolona wysokość 

flag to 3m x 1m. Flagi te nie mogą w żadnym wypadku zasłaniać bramek wyjściowych w ogrodzeniu, 

zasłaniać oznakowania, reklam sponsorów. Flagi nie mogą przeszkadzać innym kibicom, ani kamerom. 

Treść flag nie powinna mieć charakteru dyskryminacyjnego, komercyjnego, politycznego, kontrowersyj-

nego lub obscenicznego.

Wszelkie instrumenty muzyczne i megafony nie są dozwolone na stadionie.

Bezpieczeństwo i zabronione przedmioty
NOsobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub odurzonym w jakikolwiek sposób zostanie odmówio-

ny wstęp na stadion. Należy pamiętać, że przechodząc przez strefę kontroli i następnie wchodząc poza 

stadion osoba nie będzie uprawniona do powrotu na teren imprezy. Prosimy mieć na uwadze, że w celu 

uzyskania dostępu na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi okazać ważny bilet i dokument 

tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Bezpieczeństwo i za-
bronione przedmioty
Personel pilnujący dokona kontroli 

kibiców wchodzących na obiekt, 

w tym kontroli odzieży i bagażu. 

Wśród zabronionych przedmio-

tów znajdują się m.in. wszelkiego 

rodzaju przedmioty, które można 

uznać za broń lub pociski, środki 

pirotechniczne, parasole z ostrym 

szpicem, alkohol, środki odurzają-

ce, wskaźniki laserowe oraz profe-

sjonalne kamery i aparaty fotogra-

ficzne. 

Lista zabronionych przedmiotów 

znajduje się obok:
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Kary / mandaty zgodnie z lokalnym prawem:
Lokalne prawo przewiduje wysokie kary finansowe, areszt policyjny a nawet wyroki sądowe w zależności 

od rodzaju niewłaściwego zachowania, w tym m.in. za próby wnoszenia na obiekt lub użycia środków pi-

rotechnicznych i zbiorowe zakłócanie porządku publicznego.

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?
Przed dedykowanym wejściem dla polskich kibiców NIE będzie do dyspozycji depozytu. 

Organizator odradza zabierać ze sobą jakichkolwiek zbędnych przedmiotów (poza np. portfelem / tele-

fonem / szalikiem). W szczególności nie należy zabierać ze sobą na mecz toreb / walizek / plecaków itp. 

Dopuszczalne są małe torby lub plecaki, które muszą zmieścić się pod siedzeniem.
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POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

02-366 Warszawa
tel.:   732 122 222

fax: +48 (22) 55 12 240
e-mail: pzpn@pzpn.pl;

www.pzpn.pl
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