
FAN GUIDEINFORMATOR KIBICA
2022 FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND - TORUŃ 



NICE FIM SPEEDWAY U21 WORLD CHAMPIONSHIP odbędzie się 30.09.2022 na Motoarenie
w Toruniu o godzinie 19:00. Otwarcie bram Motoareny Toruń o godzinie 17:00. Aby uzyskać
więcej informacji o obiekcie, prosimy wejść na stronę https://speedway.torun.pl. Oficjalna
strona zawodów https://fimspeedway.com.

2022 FNS FIM SPEEDWAY GRABD PRIX OF POLAND - TORUŃ odbędzie się 01.10.2022 na
Motoarenie w Toruniu o godzinie 19:00. Otwarcie bram Motoareny Toruń o godzinie 17:00.
Aby uzyskać więcej informacji o obiekcie, prosimy wejść na stronę
https://speedway.torun.pl. Oficjalna strona zawodów https://fimspeedway.com.

DATA I MIEJSCE 2022 FNS FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND
- TORUŃ ORAZ NICE FIM SPEEDWAY U21 WORLD CHAMPIONSHIP

PROGRAM IMPREZY

17:00 - otwarcie bram stadionu

18:45 - oficjalna prezentacja zawodników  

19:05 - start pierwszego wyścigu zawodów 

30.09.2022 (PIĄTEK)
NICE FIM SPEEDWAY U21 WORLD CHAMPIONSHIP

https://speedway.torun.pl/
https://fimspeedway.com/
https://speedway.torun.pl/
https://fimspeedway.com/


Wejścia dla kibiców na stadion:

-       Wejście trybuna główna: posiadacze biletów na strefę czerwoną
-       Brama 1 i 2: posiadacze biletów na strefę niebieską
-       Brama 3: posiadacze biletów na strefę zieloną
-       Brama 4: posiadacze biletów na strefę żółtą

12:30 -  otwarcie bramy numer 4 na oficjalny trening oraz kwalifikacje przed SGP
(wejście na trening/kwalifikacje dla kibiców na podstawie programu zawodów,
program można nabyć w kasie numer 4 przy strefie żółtej od godziny 12:00)

13:00 - początek oficjalnego treningu oraz kwalifikacji (wejście na stadion przez
bramę numer 4 na strefie żółtej)

14:00 – otwarcie Miasteczka Kibica (plac pomiędzy Motareną i Awix Areną)

17:00 – otwarcie bram stadionu 

18:45 – oficjalna prezentacja zawodników  

19:05 – start pierwszego wyścigu zawodów  

01.10.2022 (SOBOTA)
2022 FNS FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND - TORUŃ



SPRZEDAŻ PROGRAMÓW 

Sprzedaż programów zawodów na 2022 FNS FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND -
TORUŃ ORAZ NICE FIM SPEEDWAY U21 WORLD CHAMPIONSHIP w dniu 30.09 oraz 01.10
odbywać się będzie w Punktach Kasowych 1, 2 (przy strefie niebieskiej) oraz w Punkcie
Kasowym 4 (przy strefie żółtej). Kibice będą mogli zakupić program zawodów również po
wejściu na stadion w specjalnie wyznaczonych punktach. Cena programu 25 zł. 

SPRZEDAŻ BILETÓW

Sprzedaż biletów na  2022 FNS FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND - TORUŃ oraz
NICE FIM SPEEDWAY U21 WORLD CHAMPIONSHIP odbywać się będzie w Punktach
Kasowych 1 oraz 2 zlokalizowanych przy strefie niebieskiej. 

PUNKTY KASOWE 

Punkty kasowe 1 oraz 2 przy strefie niebieskiej będą otwarte od 15:30 do 19:30. W sobotę
(01.10) dodatkowo otwarty będzie Punkt Kasowy 4 przy strefie żółtej, gdzie kibice od
godziny 12:00 będą mogli nabywać programy zawodów. 

OTWARCIE BRAM MOTOARENY TORUŃ

W piątek (30.09) bramy zostaną otwarte o godzinie 17:00. 

W sobotę (01.10) brama 4 zostanie otwarte o godzinie 12:30 na oficjalny trening i
kwalifikacje. Wszystkie bramy stadionu zostaną otwarte o 17:00. 



MIASTECZKO KIBICA
Miasteczko jest zbudowane na parkingu pomiędzy Motoareną, a torem kartingowym Awix
Arena i będzie miejscem, w którym kibice poczują żużlowe emocje jeszcze przed ich
wieczornym rozpoczęciem. 

14:00 – otwarcie Miasteczka Kibica (plac pomiędzy Motareną i Awix Areną)

14:00 - 19:15

Harmonogram Miasteczka Kibica Speedway Grand Prix:

-       wystawa zabytkowych motocykli żużlowych
-       strefa cateringowa
-       możliwość zrobienia zdjęć na  motocyklach żużlowych
-       atrakcje dla dzieci 
-       sklep z gadżetami SGP
-       zdalnie sterowane auta
-       aktywacje w strefie Monstera 
-       aktywacje w strefie sponsorów SGP

 14:00 – 18:00  – wystawa trofeum głównego SGP

 16:00 – 16:25 – Monster Energy Rig Riot (na scenie Monstera)

 16:30 – 17:00 – Sesja autografów z udziałem wszystkich zawodników SGP
(lokalizacja: spider tent)

 17:35 – 18:00 – Gry i zabawy z nagrodami (na telebimie ustawionym w Miasteczku
Kibica)

 18:30 – zakończenie Miasteczka Kibica 



MIASTECZKO KIBICA



FAN SHOP
Wokół korony stadionu oraz przy wejściu głównym zlokalizowane będą namioty, w których
kibice będą mogli nabyć oficjalne gadżety SGP oraz zawodników startujących w cyklu.
Oficjalny sklep SGP zlokalizowany będzie w Miasteczku Kibica. 

PARKING

Bilety na zewnętrzne parkingi będą dostępne bezpośrednio na wjeździe na parking PC oraz
P1. Koszt biletu parkingowego: 20 PLN. 



DOJAZD NA MOTOARENĘ

SAMOCHODEM

Stadion znajduje się przy ulicy Pera Jonssona 7 w Toruniu. 

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Piątek 30.09.2022 r. godz. 19:00 - NICE FIM SPEEDWAY U21 WORLD CHAMPIONSHIP 

Przed zawodami uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów linii nr 5 z Olimpijskiej
o godz. 17:58 i linii nr 2 z Elany o godz. 17:40. Dojazd do Motoareny będzie możliwy również
tramwajami linii nr 7 i 8 z Pl. Rapackiego. Po zawodach uruchomione zostaną dodatkowe
kursy linii nr 2 i 5 oraz linii nr 8 do Pl. Rapackiego. Ostatni odjazd tramwaju linii nr 8
zaplanowano na godz. 22:40.

Sobota 1.10.2022 r. godz. 19:00 - 2022 FNS FIM SPEEDWAY GRAND PRIX OF POLAND - TORUŃ 

Przed zawodami uruchomione zostaną dodatkowe kursy tramwajów linii nr 5 z Olimpijskiej
o godz. 16:58, 17:28 i 17:58 i linii nr 2 z Elany o godz. 17:10, 17:40 i 18:10. Po zawodach
uruchomione zostaną dodatkowe kursy linii nr 2 i 5 oraz linii nr 8 do  Pl. Rapackiego.
Dodatkowe kursy zostaną uruchomione ok. 15 minut po zakończeniu zawodów. Ostatni
odjazd tramwaju linii nr 8 zaplanowano na godz. 23:00.

Co ważne, osoby posiadające ważny bilet na turniej SGP i SGP2 oraz  wolontariusze,  za
okazaniem identyfikatora wolontariusza, uprawnieni są do bezpłatnych przejazdów
środkami komunikacji miejskiej w dniu zawodów na wszystkich liniach w I strefie od godz.
15:00 do godz. 24:00.

Aktualny rozkład jazdy znajduje się na: https://www.torun.pl/pl/rozklad/mzk .

https://www.torun.pl/pl/rozklad/mzk


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 muszą rozpocząć się o 19:00 i nie
jest możliwe ich przesunięcie. 

Organizatorzy przypominają i ostrzegają przed zakupem biletu z rynku wtórnego. Jedyna
oficjalna platforma, która sprzedaje bilety na to wydarzenie to  https://kstorun.kupbilety.pl
oraz Punkty Kasowe zlokalizowane przed stadionem.

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. 

https://kstorun.kupbilety.pl/

