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2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND to już trzecie w historii 

Torunia zawody o tytuł najlepszego żużlowca na świecie. Zarówno pierwsze zawody 

przeprowadzone w 2010 roku, które zakończyły się potrójnym triumfem Polaków,  

jak i zawody z 2011 roku uznane zostały za jedne z najlepszych turniejów w całym cyklu 

Grand Prix. Toruńska runda walki o Indywidualne Mistrzostwo Świata jest wyjątkowa także 

 z innego powodu – każdy z dotychczasowych turniejów gromadził nadkomplet ponad 17.000 

kibiców. Nie inaczej będzie w tym roku, bowiem zostały sprzedane już wszystkie bilety  

na ostatnią, decydującą o podziale medali, rundę tegorocznego cyklu Grand Prix. Specjalnie  

dla wszystkich kibiców, którzy przybędą na MotoArenę, przygotowaliśmy Informator Kibica 

przybliżający wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ostatniej rundy tegorocznego 

cyklu Grand Prix. 

 

1. MAPA STADIONU 
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2. BILETY i ZAPROSZENIA 

A. Wszystkich kibiców, którzy dokonali zakupu biletów na 2012 FIM TORUN 

SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND przez stronę internetową 

www.unibax.kupbilety.pl informujemy, że wydrukowany bilet internetowy, posiadający kod 

kreskowy jest jednocześnie biletem wstępu na zawody. 

B. Wszyscy zaproszeni goście powinni wymienić zaproszenie na bilet wstępu w specjalnie 

oznakowanym namiocie Press Office / Super VIP Hospitality Tent, który znajdować  

się będzie przed wjazdem na Parking A tuż przed Trybuną Główną (patrz mapka str. 4).  

Dla posiadaczy zaproszeń oraz voucherów Super VIP organizatorzy dodatkowo przygotowali 

torbę upominkową. 

C. Press Office czynne będzie w czwartek 4 października w godzinach 12.00 – 18.00,  

w piątek 5 października w godzinach 10.00 – 18.00 oraz w sobotę 6 października  

w godzinach 10.00 – 18.30. 

 

3. PROGRAM ZAWODÓW 

Program Zawodów w cenie 15 zł będzie w sprzedaży w piątek 5 października  

w godzinach 15.00 – 18.30 w dwóch punktach kasowych na Strefie Zielonej i dwóch punktach 

kasowych na Strefie Żółtej oraz w sobotę 6 października w godzinach 10.00 – 19.00. 

Wówczas otwartych będzie 10 kas wokół stadionu oraz dodatkowo dwa punkty sprzedaży  

na koronie stadionu, w których będzie możliwość zakupu oficjalnego programu zawodów. 

 

4. DOJAZD NA STADION 

A. Dworzec Główny PKP 

- z dworca przejściem podziemnym i dalej prosto aż do przystanku autobusowego  
(ul. Kujawska), 

- autobusami linii nr 22, 25 lub 27 dwa przystanki (2 minuty, przystanek docelowy: pierwszy 
przystanek za mostem – Plac Rapackiego), 

- tramwajem linii nr 1 (nie 1R) z przystanku Plac Rapackiego znajdującego się po drugiej 
stronie ulicy w kierunku Merinotex aż do pętli (9 przystanków, 12 minut), 

- z pętli piechotą w lewo (w kierunku zachodnim), a następnie w pierwszą ulicę w prawo  
(ul. Szosa Bydgoska / Pera Jonssona) bezpośrednio do MotoAreny (około 5 min. drogi). 

 

 

http://www.unibax.kupbilety.pl/
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B. Dworzec PKS 

- z dworca do przystanku tramwajowego znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy, dalej 

tramwajem linii nr 2 z przystanku Uniwersytecka w kierunku Merinotex aż do pętli  

(8 przystanków, 11 minut), 

 - z pętli piechotą w lewo (w kierunku zachodnim), a następnie w pierwszą ulicę w prawo  

(ul. Szosa Bydgoska / Pera Jonssona) bezpośrednio do MotoAreny (ok. 5 minut drogi). 

 

UWAGA: 

W dniu zawodów przejazd komunikacją miejską w Toruniu w kierunku MotoAreny będzie 

bezpłatny od godz. 15.00 dla wszystkich posiadaczy biletów na zawody Grand Prix w Toruniu. 

Darmowy przejazd komunikacją za okazaniem biletu wstępu na SGP na ewentualne 

wezwanie kontrolera. MZK Toruń uruchomi dodatkowe połączenia tramwajowe w kierunku 

MotoAreny od godziny 15:00. Dodatkowe połączenia zostaną uruchomione również  

po zawodach. 
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5. TRENING – PIĄTEK 05.10.2012, godz. 18.00 

Oficjalny trening przed 2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND odbędzie 

się w piątek 5 października o godz. 18.00. Wejście na trening tylko za okazaniem 

programu zawodów (w cenie 15 zł). Wejście na stadion odbywać się będzie tylko przez Bramę 

4 na Strefie Żółtej. 

 

6. WEJŚCIE NA ZAWODY 

W sobotę 6 października stadion dla kibiców zostanie otwarty o godz. 16.00.  

- osoby posiadające bilety na Trybunę Główną (Strefa Czerwona) mogą wejść na stadion tylko 

przez Wejście Główne; 

- osoby posiadające bilety na Strefę Niebieską mogą wejść na stadion tylko przez Bramę 1  

lub Bramę 2; 

- osoby posiadające bilety na Stefę Zieloną mogą wejść na stadion tylko przez Bramę 3; 

- osoby posiadające bilety na Strefę Żółtą mogą wejść na stadion tylko przez Bramę 4. 

 

UWAGA: 

Organizatorzy apelują do wszystkich kibiców, aby nie czekali z wejściem na stadion  

do ostatniej chwili. Kołowrotki, przez które każdy z kibiców musi przejść mają ograniczoną 

przepustowość i nie są w stanie przyjąć ponad 15 tysięcy kibiców w kilkanaście minut. 

Organizatorzy jednocześnie przypominają, że zawody 2012 FIM TORUN SPEEDWAY 

GRAND PRIX OF POLAND muszą rozpocząć się o godzinie 19.00 i nie jest możliwe  

ich opóźnienie. 

 

Organizatorzy przypominają i ostrzegają przed zakupem biletów z rynku wtórnego  

– od sprzedawców ulicznych (tzw. „koników”). Aby wejść na stadion należy przyłożyć bilet 

kodem kreskowym do skanera, który otwiera kołowrót. Jest wielce prawdopodobne, że kod 

kreskowy na zakupionym od tzw. „konika” bilecie został już wcześniej przez niego (lub innego 

nabywcę tego biletu) wykorzystany. W związku z tym Twój kod kreskowy może nie otworzyć 

Ci kołowrotu. W takim wypadku należy zgłosić się do POK (Punkt Obsługi Kibica, 

znajdującego się przy wejściu na Trybunę Główną) i sprawdzić status biletu. Wszystkie 

wejścia na stadion są monitorowane.  

 

Po wejściu na stadion nie będzie możliwości poruszania się pomiędzy strefami,  

a także wychodzenia poza bramy obiektu. Ponadto po wejściu na stadion obowiązuje 

kategoryczny zakaz wchodzenia na pas bezpieczeństwa oraz do parku maszyn. 
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Osoby, które zakupiły bilety na miejsca stojące, zobowiązane  

są do zajęcia miejsc na koronie stadionu za barierkami z napisem 

„Miejsca stojące”. Ochrona zawodów będzie szczegółowo sprawdzać 

bilety wszystkich kibiców, wchodzących na każdy sektor. Osoby  

nie posiadające biletów na miejsca siedzące, będą kierowane do strefy  

z miejscami stojącymi. 

Ponadto informujemy, że w całym mieście, a w szczególności  

przy głównych trasach wlotowych i najważniejszych miejskich arteriach 

ustawione będą tablice kierunkowe, które prowadzić będą  

do MotoAreny. 

7. PARKINGI  

Organizatorzy toruńskiej rundy Grand Prix przygotowali następujące miejsca parkingowe: 

- Parking A: przed Trybuną Główną MotoAreny – parking dla organizatorów (ze względów 

organizacyjnych nieodstępny dla kibiców), 

- Parking B: od strony wschodniej MotoAreny  – parking VIP (ze względów organizacyjnych 

niedostępny dla kibiców), 

- Parking C: od strony zachodniej MotoAreny (ok. 800 miejsc) - płatny 10 zł, 

- Parking (P1) Toruńskiej Akademii Jazdy (około 3.000 miejsc) - płatny 10 zł. 

Wszystkie parkingi znajdujące się w najbliższej okolicy stadionu oznaczone są na poniżej 

zamieszczonej mapie. 
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8. MIASTECZKO KIBICA 

W dniu zawodów o godz. 13.00 na Parkingu C przy toruńskiej MotoArenie otwarte zostanie 

Miasteczko Kibica, w którym wszyscy znajdą dla siebie całą masę atrakcji. Radio ESKA 

przygotowało dla wszystkich odwiedzających Miasteczko Kibica wiele animacji, konkursów  

i zabaw. Wśród atrakcji dla kibiców znajdą się m.in. symulator Rodeo Byk, ścianka 

wspinaczkowa, euro bungee oraz duża scena Monster Rig, na której będzie możliwość 

uzyskania autografów od zawodników sponsorowanych przez Monster Energy. Wśród stoisk 

w Miasteczku Kibica znajdą się m.in.: namiot z oficjalnym gadżetami Speedway Grand Prix,  

namiot promocyjny miasta Torunia, namiot promujący Mistrzostwa Świata na lodzie  

w Sanoku, a także wiele innych oraz ogródki piwne i grille. 

 

Ponadto w Miasteczku Kibica odbędzie się oficjalna sesja autografów  

z zawodnikami biorącymi udział w 2012 FIM TORUN SPEEDWAY GRAND PRIX  

OF POLAND. W tym roku wezmą w niej udział: Chris Holder, Jarosław Hampel, Maciej 

Janowski i Emil Sayfutdinov. 


