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To już piąty rozdział pod tytułem: Speedway Grand Prix w Toruniu.  

Dotychczasowe turnieje rozegrane w Grodzie Kopernika w latach 2010 - 2013 uznane zostały  

za jedne z najlepszych turniejów całego cyklu Grand Prix. Nasze zawody są wyjątkowe  

także z innego powodu – każdy z czterech dotychczasowych turniejów gromadził nadkomplet ponad 

17.000 widzów! W tym roku ponownie toruńskie SGP jest ostatnią, decydującą o podziale medali, 

rundą tegorocznego cyklu. Specjalnie dla wszystkich kibiców, którzy przybędą na Motoarenę, 

przygotowaliśmy INFORMATOR przybliżający wszystkie najważniejsze informacje dotyczące 

ostatniej rundy tegorocznego cyklu Grand Prix. 
 

      /-/ organizatorzy 

 



BILETY I ZAPROSZENIA 

Wszystkich kibiców, którzy dokonali zakupu biletów na 2014 BORYGO TORUN FIM 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. 

 

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. Dla posiadaczy zaproszeń oraz voucherów Super VIP 

organizatorzy dodatkowo przygotowali torbę upominkową. 

 

Press Office czynne będzie w czwartek 9 października w godzinach 12.00 – 18.00, w piątek  

10 października w godzinach 10.00 – 19.00 oraz w sobotę 11 października w godzinach 10.00  

– 19.30. 



W sobotę 11 października stadion dla kibiców zostanie otwarty o godz. 17.00. 

  

1. Osoby posiadające bilety na Trybunę Główną (Strefa Czerwona) mogą wejść na stadion tylko  

przez WEJŚCIE GŁÓWNE. 

 

2. Osoby posiadające bilety na Strefę Niebieską mogą wejść na stadion tylko przez Bramę 1 lub Bramę 2. 

 

3. Osoby posiadające bilety na Stefę Zieloną mogą wejść na stadion tylko przez Bramę 3. 

 

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

 

WEJŚCIE NA ZAWODY 
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ok. 800 miejsc 
płatne: 10 zł 

czynny od 11:00 

ok. 3000 miejsc 
płatne: 10 zł 

czynny od 13:00 



Program Zawodów w cenie 15 zł będzie w sprzedaży w piątek 10 października  

w godzinach 15.00 – 18.00 w dwóch punktach kasowych na Strefie Zielonej i dwóch punktach 

kasowych na Strefie Żółtej oraz w sobotę 11 października w godzinach 12.00 – 19.00.  

Wówczas otwartych będzie 8 kas wokół stadionu oraz dodatkowo dwa punkty sprzedaży na koronie 

stadionu i jeden punkt w miasteczku kibica.  

PROGRAM ZAWODÓW 



Oficjalny trening przed 2014 BORYGO TORUN FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND  

odbędzie się w piątek 10 października o godz. 17.00.  

 

Wejście na trening tylko za okazaniem programu zawodów (w cenie 15 zł)  

– jedna osoba na jeden program.   

 

Wejście na stadion odbywać się będzie tylko przez Bramę 4 na Strefie Żółtej. 

 

 

OFICJALNY TRENING 



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.  

 

Wśród nich wiele animacji, konkursów i zabaw: 

- oficjalna sesja autografów, 

-animacje i pokazy MONSTER ENERGY, 

- wystawcy, 

- motoryzacyjne atrakcje, 

- gastronomia i wiele, wiele innych... 

  

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

MIASTECZKO KIBICA 





DOJAZD SAMOCHODEM 

W całym mieście, a w szczególności przy głównych trasach wlotowych i najważniejszych 

miejskich arteriach ustawione będą tablice kierunkowe, które prowadzić będą do Motoareny 

oraz parkingów SGP. 



dla organizatorów i zaproszonych gości 

dla zaproszonych gości 

płatne: 10 zł, łącznie ok. 3200 miejsc, czynny od 13:00 

płatne: 10 zł, łącznie ok. 1000 miejsc, czynny od 9:00 

P 

P 

P bezpłatny, parking dodatkowy 



KOMUNIKACJA MIEJSKA 

W dniu zawodów przejazd komunikacją miejską w Toruniu w kierunku Motoareny będzie bezpłatny                 

w godzinach od 15.00 do 24.00 dla wszystkich posiadaczy biletów na zawody Grand Prix w Toruniu.  

 

Darmowy przejazd komunikacją za okazaniem biletu wstępu na SGP na ewentualne wezwanie 

kontrolera.  

 

Od godziny 17.05 do godziny 18.35 uruchomione zostanie dodatkowe połączenie tramwajowe                      

z Placu Teatralnego przez ul. Kraszewskiego do pętli MOTOARENA (tramwaj linii nr 8, co 15 minut). 

 

Dodatkowe kursy tramwajów zostaną uruchomione również po zawodach. Tramwaje linii nr 8 

kursować będą do godziny 23.30. 

 

Sprawdź rozkład, zaplanuj przejazd na: www.torun.pl . 

 



DOJAZD Z DWORCA PKP 

 

Z dworca Toruń Główny przejściem podziemnym i dalej prosto do przystanku autobusowego  

(ul. Kujawska). 

 

Autobusami linii nr 22 lub 27 trzy przystanki (6 minut) - przystanek przesiadkowy: Plac Teatralny. 

 

Z Placu Teatralnego (ten sam przystanek) przesiadka  linia tramwajowa nr 8 (odjazdy tylko od 17.05 

do 18.35) co 15 minut  (9 przystanków, 12 minut) lub pieszo 300 m  (ok. 3 minuty) w kierunku 

północnym na przystanek linii tramwajowej nr 2 (przystanek: Odrodzenia). 

 

Tramwajem linii nr 2 do pętli MOTOARENA (8 przystanków, 10 minut).   

 

Z pętli pieszo (w kierunku zachodnim), a następnie w pierwszą ulicę w prawo (ul. Szosa Bydgoska  

/ Pera Jonssona) bezpośrednio do MOTOARENY (około 5 minut drogi). 

 



DOJAZD Z DWORCA PKP 

Z dworca Toruń Wschodni do przystanku tramwajowego znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy, 

dalej tramwajem linii nr 2 z przystanku Dworzec Wschodni do pętli MOTOARENA (14 przystanków, 

20 minut). 

 

Z pętli pieszo (w kierunku zachodnim), a następnie w pierwszą ulicę w prawo (ul. Szosa Bydgoska  

/ Pera Jonssona) bezpośrednio do MOTOARENY (ok. 5 minut drogi). 



DOJAZD Z DWORCA PKS 

Z dworca autobusowego do przystanku tramwajowego znajdującego się po przeciwnej stronie ulicy, 

dalej tramwajem linii nr 2 z przystanku Uniwersytecka do pętli MOTOARENA (9 przystanków,  

12 minut). 

 

Z pętli pieszo (w kierunku zachodnim), a następnie w pierwszą ulicę w prawo  (ul. Szosa Bydgoska  

/ Pera Jonssona) bezpośrednio do MOTOARENY (ok. 5 minut drogi). 



KOMUNIKACJA MIEJSKA 

Odjazdy linii tramwajowych z pętli Motoarena po zawodach: 

 

Linia nr 2:  22.03, 22.14, 22.23, 22.30, 23.00.  

  

Linia nr 5:  22.06, 22.19, 22.36. 

 

Linia nr 8:   22.00, 22.10, 22.26, 22.40, 22.50, 23.15, 23.30. 

  (trasa: Motoarena – Broniewskiego – Reja – Bydgoska – Pl. Teatralny – Kraszewskiego – Motoareana)  

 

Sprawdź rozkład, zaplanuj przejazd na: www.torun.pl . 

 



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 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. 

UWAGA 



FIM Torun Speedway Grand Prix 
 

OPRACOWANIE: ŁUKASZ SZARSZEWSKI, WSiT UMT 2014. 


