
W P R O WA D Z E N I E
Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia przygotowa-
ny w porozumieniu z Łotewską Federacją Piłki Noż-
nej specjalny przewodnik dla Kibiców Reprezentacji 
Polski wybierających się na mecz Łotwa – Polska na 
Stadionie Daugava w Rydze w dniu 10 października 
2019 roku (czwartek). Informacje zawarte w doku-
mencie dotyczą osób, które zakupiły bilet na mecz za 
pośrednictwem Polskiego Związku Piłki Nożnej i ser-
wisu laczynaspilka.pl. Mecz rozpocznie się o godzinie 
21:45 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: Łotwa – Polska
Data: 10/10/2019 (czwartek)
Rozpoczęcie meczu: 21:45 czasu lokalnego 
Otwarcie bram: 20:00 czasu lokalnego
Stadion: Stadion Daugava (Daugavas stadions); 
pojemność 10 461, ulica Augšiela 1, Latgales 
priekšpilsēta, Rīga, LV-1009, Latvija
Dedykowana brama dla polskich kibiców: wej-
ście #3 od ulicy Augšiela, miejsca w sektorze C1, C2, 
C3, C4, C5
Telefon alarmowy: 112 (Ogólny europejski – tele-
fon alarmowy), 01 (Straż Pożarna), 02 (Policja), 
03 (Pogotowie Ratunkowe), 188 (Pomoc drogowa)
Ambasada: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w 
Rydze, Mednieku iela 6b, LV 1010 Ryga 
Tel.: +371 670 315 00 (czynny w godzinach pracy 
9:15-17:15)
Telefon alarmowy poza godzinami pracy: +371 
294 756 09
E-mail: ryga.ambasada@msz.gov.pl
https://ryga.msz.gov.pl  
Numer kierunkowy: +371
Waluta: Euro 

100 EUR = 434 PLN 
100 PLN = 23 EUR

O której godzinie będę mógł wejść na stadion?
Łotewska Federacja Piłki Nożnej, ze względu na pla-
nowane kontrole sugeruje przybycie na stadion naj-
wcześniej jak to możliwe, przy czym nie wcześniej niż 
kiedy bramy stadionowe zostaną otwarte o godzinie 
20:00 czasu lokalnego, a najpóźniej na jedną godzinę 
przed rozpoczęciem meczu. 
W oczekiwaniu na mecz widzowie będą mogli zjeść 
posiłek w jednym z wielu punktów gastronomicz-
nych.

Jak dotrę na stadion?
Stadion Daugava jest oddalony 5 km od centrum 
miasta; 6 km od głównego dworca kolejowego i 9 
km od międzynarodowego portu lotniczego Ryga 
(Starptautiskā lidosta Rīga - RIX).

AUTOBUS:
Z centrum miasta można dojechać bezpośrednio na 
stadion autobusem linii 5, z przystanku Zigfrīda Annas 
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Meierovica bulvāris lub z przystanku Ķīpsala w cen-
trum miasta do przystanku Daugavas stadions. Cena 
biletu jednorazowego wynosi 1,15 EUR, cena za bilet 
jednogodzinny wynosi 2,30 EUR, a cena za bilet dobo-
wy wynosi 5 EUR. Dodatkowe informacje na stronie:  
https://saraksti.rigassatiksme.lv/index.html#riga/en 

POCIĄG
Kibice korzystający z dworca kolejowego do i ze 
stadionu Daugava mogą skorzystać z autobusu nr 
5, 18 lub 23 z przystanku Centrālā stacija do stacji 
Zemitānu stacija w kierunku Purvciems. (6 przystan-
ków). Droga na stadion pieszo zajmie ok. 13 minut 
(1100 m).

SAMOLOT
Bezpośrednio z portu lotniczego Ryga (RIX) kursują 
autobusy miejskie i minibusy. Kibice mogą dotrzeć 
do centrum miasta i dworca kolejowego bezpośred-
nio liniami 22 lub 322 z przystanku Lidosta Rīga do 
stacji Centrālā stacija (ostatni przystanek). Cena bile-
tu jednorazowego wynosi 1,15 EUR, a cena zakupio-
na u kierowcy to 2 EUR. Do i z lotniska kursują rów-
nież TAXI sprzed terminala lotniska. Opłata za kurs 
może różnić się w zależności od korporacji, a cena 
taryfy powinna zostać umieszczona na szybie pasa-
żera. Rekomendowanymi korporacjami taxi są Baltic 
Taxi i Red Cab taxies.

SAMOCHÓD
Pragniemy uczulić, że w pobliżu stadionu liczba 
ogólnodostępnych miejsc parkingowych jest mocno 
ograniczona. Dostępne są płatne publiczne parkingi 
w znacznej odległości od stadionu.

Polskie sektory i bramy wejściowe
Bilety dla polskich kibiców dystrybuowane przez Pol-
ski Związek Piłki Nożnej / laczynaspilka.pl obejmują 
sektory C1, C2, C3, C4 i C5. Dostęp na niniejsze sek-
tory możliwy jest przez bramę „3”, od ulicy Augšiela, 
oznaczonego na załączonym planie.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet z wypełnionymi danymi personalnymi (imię, 
nazwisko, adres) oraz ważny dokument tożsamości 
(rekomendujemy dowód osobisty lub paszport). Do-
kumenty mogą być kontrolowane przez służby orga-
nizatora lub Policję.

Osoby poruszające się 
na wózkach inwalidz-
kich
Rekomendowane wej-
ście dla polskich kibi-
ców poruszających się 
na wózkach inwalidz-
kich, wraz z ich opie-
kunami, to wejście VIP 
od ulicy Augšiela ozna-
czone na załączonym 
planie.
 
Czy bilety będą sprze-
dawane na stadionie w 
dniu meczu?
Nie będzie prowadzo-
na sprzedaż biletów 
na sektory dedykowa-

ne dla polskich kibiców. Ewentualna 
sprzedaż biletów na pozostałe sekto-
ry stadionu pozostaje do wyłącznej 
decyzji organizatora. 

Jedzenie i napoje
Na potrzeby kibiców zostaną udostęp-
nione kioski gastronomiczne na stadionie. Płat-
ność będzie mogła zostać zrealizowana zarówno za 
pomocą gotówki jak i karty kredytowej.

Flagi, banery, megafony, bębny
Zgodnie z informacją przekazaną przez Łotewską Fe-
derację, wszelkie banery i flagi, których dopuszczal-
ny rozmiar wynosi 2x1,5 m muszą zostać wykonane 
z niepalnego materiału. Dopuszczalne flagi mogą  
posiadać kij o maksymalnej długości 1,5 m 
(wykonany wyłącznie z plastiku). Ponad-
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to 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 bi-
let i dokument tożsamości. Personel pilnujący do-
kona kontroli 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 pirotechniczne, alkohol, środki odurzające, 
wskaźniki laserowe, pojemniki / butelki szklane i pla-
stikowe, intrumenty muzyczne (np. trąbki, gwizdki), 
sprzęt sportowy (np. piłki), profesjonalne kamery i 
aparaty fotograficzne z wymienną optyką. Nie jest 
możliwe wejście na stadion z napojami i jedzeniem.
Szczegółowy wykaz zabronionych przedmiotów 
dostępny jest w regulaminie imprezy (wersja w  
j. angielskim dostępna od str. 6 - http://bit.ly/2V9OK6u) 

Kary/ mandaty zgodnie z lokalnym prawem.
Lokalne prawo przewiduje specjalne kary finansowe 
/ mandaty:
-  Odmowa wejścia na stadion za próbę wnoszenia na 
obiekt środków pirotechnicznych;
- Natychmiastowy areszt za próbę wniesienia na 
obiekt środków odurzających, broni i innych niebez-
piecznych przedmiotów;
Łotewska Policja ma prawo ująć osobę pod wpływem 
alkoholu przy próbie wejścia na stadion.

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?
Przed dedykowanym wejściem dla polskich kibiców 
NIE będzie do dyspozycji depozytu. Organizator od-
radza zabierać ze sobą jakichkolwiek zbędne przed-
mioty (poza np. portfelem / telefonem / szalikiem). 
W szczególności nie należy zabierać ze sobą na mecz 
toreb / walizek / plecaków oraz innych przedmiotów 

przekraczających pojemność 5 litrów. 
Dopuszczalne są małe torebki (np. 
używane przez kobiety).
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