
W P R O WA D Z E N I E
Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia przygoto-
wany w porozumieniu z Macedońską Federacją Piłki 
Nożnej specjalny przewodnik dla Kibiców Reprezen-
tacji Polski wybierających się na mecz Macedonia 
Północna – Polska na stadionie Nacional Arena Todor 
Proeski w Skopje w dniu 7 czerwca 2019 r. (piątek). In-
formacje zawarte w dokumencie dotyczą osób, które 
zakupiły bilet na mecz za pośrednictwem Polskiego 
Związku Piłki Nożnej i serwisu laczynaspilka.pl. Mecz 
rozpocznie się o godzinie 20:45 czasu lokalnego.

WYDRUKUJ LUB ZACHOWAJ PONIŻSZY DO-
KUMENT NA SWOIM URZĄDZENIU PRZE-
NOŚNYM / TELEFONIE. NALEŻY MIEć NA 
UWADZE, ŻE NINIEJSZY DOKUMENT MOŻE 
ZOSTAć ZAKTUALIZOWANY LUB UZUPEł-
NIONY O NOWE INFORMACJE TAKŻE W DNIU  
MECZU - NAJBARDZIEJ AKTUALNA WERSJA 
ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.PZPN.PL
Mecz: Macedonia Północna – Polska
Data: 07/06/2019 (piątek)

Rozpoczęcie meczu: 20:45 czasu lokalnego / pol-
skiego
Otwarcie bram: 18:45 czasu lokalnego / polskiego
Stadion: Nacional Arena Todor Proeski (Nacionałna 
Arena Tosze Proeski); pojemność 33, 460 tys., Amin-
ta the third, Skopje 1000, Macedonia (BJRM)
Dedykowana brama dla polskich kibiców: po-
łudniowo-wschodnie wejście od ulicy Aminta the 
third (Gate South East)
Dedykowana sekcja kołowrotów dla polskich ki-
biców: sekcje kołowrotów w południowo-wschod-
nim wejściu na stadion – miejsca w sektorze / bloku 
11 i 12 na trybunie wschodniej
Telefon alarmowy: 112 (Ogólny -europejski – te-
lefon alarmowy), 193 (Straż Pożarna), 192 (Policja), 
194 (Pogotowie Ratunkowe), 195 (Centrum Kryzyso-
we) 196 (Pomoc drogowa AMSM)
Ambasada: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w 
Skopje, Dimitar Pandilov 2a, 1000 Skopje (wejście 
od ul. Pitu Guli)
Tel.: +389 2 3248826
Telefon alarmowy (tylko w sytuacjach losowych): 
+389 78 233 389

E-mail: skopje.amb.wk@msz.gov.pl
http://www.skopje.msz.gov.pl/
Numer kierunkowy: +389
Waluta: Denar Macedoński 
1 MKD = 0,07 PLN
1 PLN = 14,4 MKD

O której godzinie będę mógł wejść na stadion?
Macedońska Federacja 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 go-
dzinie 18:45 czasu lokalnego, a najpóźniej na jedną 
godzinę przed rozpoczęciem meczu. 

Jak dotrę na stadion?
Nacionałna Arena Tosze Proeski jest oddalona 1,5 
km od centrum miasta; 2,5 km od głównego dworca 
kolejowego i autobusowego i 24 km od międzyna-
rodowego portu lotniczego Skopje, położonego w 
miejscowości Petrowec.
Macedońska Federacja Piłki Nożnej rekomenduje 
wyłącznie piesze dojście dla polskich kibiców na sta-
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dion z uwagi na bliską odległość od centrum miasta.

POCIĄG
Kibice korzystający z dworca kolejowego do i z sta-
dionu Tosze Proeski mogą skorzystać z autobusu nr 
7 (5 przystanków). Następnie z przystanku autobuso-
wego Пазарче Буњаковец, droga na stadion pieszo 
zajmie ok. 12 minut (1 km).

SAMOLOT
Bezpośrednio z portu lotniczego Skopje (SKP) kur-
sują busy przewoźnika Manora Group w kierunku 
głównego dworca kolejowego lub centrum miasta 
(przystanek Holiday Inn). Kursują również TAXI ze sta-
łą opłatą w wysokości 1200 MKD (20 EUR).
Cena biletu jednorazowego wynosi 35 MKD (2,40 zł); 
dobowy (24h) 120 MKD (8,15 zł). Koszt biletu do i/z 
lotniska na trasie lotnisko – dworzec autobusowy wy-
nosi 3€. Obecnie w mieście zlikwidowano papierowe 
bilety kartonikowe, a opłatę wnosi się tylko za po-

średnictwem kart elektronicznych. 
Dodatkowe informacje na stronie: 
http://www.jsp.com.mk/en/

SAMOCHÓD
Pragniemy uczulić, że w pobliżu sta-
dionu liczba ogólnodostępnych miejsc 
parkingowych jest mocno ograniczo-
na. Dostępne są płatne publiczne par-
kingi w znacznej odległości od stadio-
nu.

Polskie sektory i bramy wejściowe
Bilety dla polskich kibiców dystrybuo-
wane przez Polski Związek Piłki Nożnej 

/ laczynaspilka.pl obejmują Blok 11 i 12 na północną 
trybunę. Dostęp na niniejsze sektory możliwy jest od 
południowo-wschodniego wejścia (Gate South East), 
od ulicy Aminta the third, oznaczonego na załączo-
nym planie.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet i ważny dokument tożsamości (rekomenduje-
my dowód osobisty lub paszport). Dokumenty będą 
kontrolowane przez służby organizatora lub Policję.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich
Rekomendowane wejście dla polskich kibiców po-
ruszających się na wózkach inwalidzkich, wraz z ich 
opiekunami, to wejście północno-wschodnie (Gate 
North East) oznaczone na załączonym planie.

 

Czy bilety będą sprzedawane na sta-
dionie w dniu meczu?
Tak, zostanie udostępniona do 
sprzedaży, przez Organizatora, pula 
biletów w okolicy stadionu. Bilety 
będą dostępne w stadionowym punk-
cie biletowym (Ticketing Sale Point).

Jedzenie i napoje
Na potrzeby kibiców zostaną udostępnione kioski 
gastronomiczne na stadionie. Rekomendowanym 
środkiem płatności na stadionie jest gotówka (brak 
bankomatu na terenie stadionu).

Flagi, banery, megafony, bębny
Zgodnie z informacją przekazaną przez Macedoń-
ską Federację, wszelkie banery i flagi, których do-
puszczalny rozmiar wynosi 2x1 m muszą zostać 
wykonane z niepalnego materiału. Dopuszczalne 
flagi muszą posiadać elastyczny kij o maksymalnej 
wysokości 1,3 m ze średnicą nie większą niż 2cm. 
Ponadto dopuszcza się wyłącznie narodowe flagi.
 
Bezpieczeństwo i zabronione przedmioty.
Osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub 
odurzonym w jakikolwiek sposób zostanie odmó-
wiony wstęp na stadion. Należy pamiętać, że prze-
chodząc przez strefę kontroli i następnie wchodząc 
poza stadion osoba nie będzie uprawniona do po-
wrotu na teren imprezy. Prosimy mieć na uwadze, 
że w celu uzyskania dostępu na stadion, każdy widz, 
niezależnie od wieku, musi okazać ważny bilet i do-
kument tożsamości. Personel pilnujący dokona kon-
troli kibiców wchodzących na obiekt, w tym kontroli 
odzieży i bagażu. Wśród zabronionych przedmiotów 
znajdują się m.in. wszelkiego rodzaju przedmioty, 
które można uznać za broń lub pociski, środki pi-
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rotechniczne, parasole z ostrym szpicem, alkohol, 
środki odurzające, wskaźniki laserowe, selfie sticki, 
pojemniki / butelki szklane i plastikowe, hulajnogi, 
wrotki, krzesła turystyczne oraz profesjonalne kame-
ry i aparaty fotograficzne z wymienną optyką. Nie jest 
możliwe wejście na stadion z napojami i jedzeniem. 

Kary i mandaty
Lokalne prawo przewiduje specjalne kary finansowe 
/ mandaty:
- Mandat za próbę wnoszenia na obiekt lub użycia 
środków pirotechnicznych – 500 EUR
- Mandat za próbę wniesienia na obiekt lub użycia 
napojów alkoholowych, środków odurzających, bro-
ni i innych niebezpiecznych przedmiotów – od 600 
EUR do 1000 EUR
- Mandat za rzucanie przedmiotami – od 550 do 750 
EUR

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 / telefonem / sza-
likiem). W szczególności nie należy zabierać ze sobą 
na mecz toreb / walizek / plecaków itp. przekraczają-
cych wymiary 25cm x 25cm x 25cm Dopuszczalne są 
małe torebki (np. używane przez kobiety).
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