
W P R O WA D Z E N I E
Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia przygotowa-
ny w porozumieniu z Izraelską Federacją Piłki Nożnej 
specjalny przewodnik dla Kibiców Reprezentacji Pol-
ski wybierających się na mecz Izrael – Polska na Sta-
dionie Teddy (inaczej Itztadion Teddy) w Jerozolimie 
w dniu 16 listopada 2019 roku (sobota). Informacje 
zawarte w dokumencie dotyczą osób, które zakupiły 
bilet na mecz za pośrednictwem Polskiego Związku 
Piłki Nożnej i serwisu laczynaspilka.pl. Mecz rozpo-
cznie 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: Izrael – Polska
Data: 16/11/2019 (sobota)
Rozpoczęcie meczu: 21:45 czasu lokalnego 
Otwarcie bram: 19:45 czasu lokalnego
Stadion: Stadion Teddy Kollek (Itztadion Teddy); 
pojemność 31 733 tys., Teddy-Kollek-Stadion, Jero-
zolima, Izrael
Dedykowana brama dla polskich kibiców: Wej-
ścia 1, 2 lub 3 od ulicy Derech Agudat Sport Beitar
Telefon alarmowy: 112 (Ogólny europejski – te-
lefon alarmowy), 100 (Policja), 101 (Pogotowie), 
102 (Straż Pożarna), 104 (informacja telefoniczna o 
stanie aktualnych zagrożeń), 188 (Pomoc drogowa).
Ambasada: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej 
w Tel Awiwie, Wydział Konsularny, ul. Soutine 16, 
64864 Tel Awiw, Izrael
Tel.: +972 3 725 3111
Numer alarmowy wybierany z izraelskiego telefonu 
stacjonarnego lub komórkowego: 0-54-744-4106.
Numer alarmowy wybierany z Polski lub z polskiego 
telefonu komórkowego zagranicą: 0-0972-54-744-
4106. UWAGA: Telefon alarmowy ani alarmowy 
adres e-mail NIE służą do udzielania standardowych 

informacji konsularnych. 
E-mail: telaviv.konsul@msz.gov.pl
E-mail awaryjny: telaviv.wk.dyzurny@msz.gov.pl
https://www.msz.gov.pl/pl/p/telawiw_il_a_pl/
Numer kierunkowy: +972
Waluta: Nowy Szekel  
100 ILS = 109,56 PLN
100 PLN = 91,28 ILS

O której godzinie będę mógł wejść na stadion?
Izraelska 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 
19:45 czasu lokalnego, a najpóźniej na jedną godzinę 
przed rozpoczęciem meczu. W oczekiwaniu na mecz 
widzowie będą mogli zjeść posiłek w jednym z wielu 
punktów gastronomicznych. 

Jak dotrę na stadion?
Stadion Teddy jest położony w południowej dzielni-
cy Manahat (inaczej alMaliha), w zachodniej Jerozo-

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

ASYSTENT KIBICA (wersja 1.0)
IZRAEL - POLSKA, 16.11.2019, JEROZOLIMA 

strona 1 z 4

v.1.0



limie, oddalony 6 km od centrum miasta lub starego 
miasta; 6 km od głównego dworca autobusowego i 
kolejowego Yitzhak Navon, 1 km od dworca kolejo-
wego Jerozolima Malha i 56 km od międzynarodo-
wego portu lotniczego Ben Guriona (Namal HaTe’ūfa 
Ben Gūryōn - TLV).

UWAGA: Z uwagi na obowiązujący Szabat, trwający 
od piątkowego popołudnia do zachodu słońca w so-
botę, w dniach od 15 listopada po zachodzie słońca 
do 16 listopada do godziny 18:30 nie funkcjonuje ko-
munikacja miejska w mieście. 

Izraelska Federacja Piłkarska rekomenduje korzysta-
nie z autoryzowanych taxi. Oprócz tego, na terenie 
Jerozolimy funkcjonują tzw. „Sherut” minibusy, jed-
nakże w sobotę 16 listopada powinny kursować od 
godziny 18:30.

AUTOBUS:
Z centrum miasta można dojechać bezpośrednio na 
stadion autobusem linii 31 z przystanku „Jerusalem 
Central Station/Yafo” na przystanek „Eged Terminal/
Benbenishti” lub linią 30 lub 34 lub 34x z okolic Sta-
rego Miasta z przystanku „Jaffa Center Light Rail Sta-
tion/Straus” na przystanek „HaSadna/Ha’Oman” i na-
stępnie przesiadka do linii 5 w kierunku przystanku 
„David Benvenishti Road.

W Jerozolimie, aby korzystać z komunikacji miejskiej 
należy posługiwać się kartą tzw. Rav Kav, którą moż-
na zakupić przy głównym dworcu autobusowym 
(otwarty w dniach niedziela-czwartek w godz. 7:00 - 
19:30, piątek i święta w godz. 7:00 - 12:00. Następnie 
kartę należy doładować na kwotę Następnie kartę 
należy doładować na kwotę 30 ILS (33 zł), 50 ILS (55 
zł), 100 ILS (111 zł), 150 ILS (167 zł) lub 200 ILS (223 zł). 

Po każdej podróży, są pobierane środki z karty.
Dodatkowe informacje na stronie: https://bus.gov.
il/?language=en#/origindestination/1/0

SAMOLOT
Bezpośrednio z portu lotniczego Bena Guriona (TLV) 
kursuje shuttle bus. Kibice mogą dotrzeć do centrum 
miasta i dworca autobusowego bezpośrednio linią 
485 z przystanku Ben Gurion Airport Terminal 3 do 
stacji Binyanei Ha-Uma/Shazar (piąty przystanek, po-
dróż ok. 1 godziny, koszt ok. 4,5 USD – ok 19 zł. Shut-
tle bus linii 485 nie 
operuje w Szabat. 
Do i z lotniska kur-
sują również TAXI 
sprzed terminala 
lotniska. Opłata za 
kurs może różnić 
się w zależności od 
korporacji, a cena za 
kurs rozpoczyna się 
od 119 USD – 460 zł. 
Na trasie lotni-
sko Bena Guriona 
- centrum miasta 
Jerozolimy kursują 
również tzw. „She-
rut” taxi czyli mini-
busy. Szybki pociąg 
z lotniska do cen-
trum miasta (tj. do 
dworca kolejowe-
go Yitzhak Navon) 

w Jerozolimie dojeżdża w 25 minut. 
Koszt przejazdu dla osoby dorosłej 
wynosi 17 ILS czyli 4,75 USD (ok 19 
zł).

POCIĄG
Kibice korzystający z dworca kolejowe-
go Yitzhak Navon do i ze stadionu Teddy Kollek 
mogą skorzystać z autobusu nr 31 lub 33 z przy-
stanku Ha-Margalit – Egged Teminus do stacji Malha 
Mall/Dereh Agudat Spo w kierunku Mirski/Minz. (28 
przystanków). Pociągi w Izraelu nie kursują podczas 
Szabatu, wstrzymane są kursy od piątkowego po-
południa do godziny 18:30 w sobotę. Szczegółowy  
harmonogram dostępny jest na stronie interneto-
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wej: https://www.rail.co.il/en

SAMOCHÓD
Pragniemy uczulić, że w pobliżu stadionu nie jest 
prowadzona sprzedaż miejsc parkingowych. 
Polskie sektory i bramy wejściowe
Bilety dla polskich kibiców dystrybuowane przez Pol-
ski Związek Piłki Nożnej / laczynaspilka.pl obejmują 
sektory 1, 2 i 3. Dostęp na niniejsze sektory możliwy 
jest od wejścia nr 1, od ulicy Derech Agudat Sport Be-
itar, oznaczonych na załączonym planie.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?
Bilet i dokument potwierdzający tożsamość: 
dowód osobisty / paszport / ksero paszpor-
tu. Dokumenty mogą być 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 na trybunę zachodnią, od 
ulicy Derech Agudat Sport Beitar, oznaczone na załą-
czonym planie. W tym celu zostały przeznaczone bi-
lety kategorii 1 tj. CAT1. Na bramach będzie umiesz-
czone kierunkowe oznakowanie.

Czy bilety będą sprzedawane na sta-
dionie w dniu meczu?
Nie będzie prowadzonej sprzedaży 
na miejscu, przed stadionem. 

Jedzenie i napoje
Na potrzeby kibiców zostaną udostęp-
nione kioski gastronomiczne na stadionie. Płat-
ność będzie mogła zostać zrealizowana wyłącznie 
za pomocą gotówki. Przykładowe ceny: Coca-Cola 4 
EUR, hot dog 6 EUR.

Flagi, banery, megafony, bębny
Zgodnie z informacją przekazaną przez Izrael-
ską Federację, wszelkie banery i flagi, których do-
puszczalny rozmiar wynosi 2m x 0,5m lub 1m x 
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1m muszą zostać wykonane z niepalnego mate-
riału. Ponadto dopuszcza się wyłącznie narodo-
we flagi. Na terenie stadionu obowiązuje zakaz 
wnoszenia drzewców / elastycznych kijów do flag.
 
Bezpieczeństwo na stadionie
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 potwierdzający tożsamość. Personel pilnują-
cy dokona kontroli kibiców wchodzących na obiekt, 
w tym kontroli odzieży i bagażu. Wśród zabronio-
nych przedmiotów znajdują się m.in. wszelkiego ro-
dzaju przedmioty, które można uznać za broń, duże 
plecaki i torby, nożyczki, narzędzia (np. kombinerki), 
środki pirotechniczne, w tym race i świece dymne, 
parasole z ostrym zakończeniem, alkohol, środki 
odurzające, wskaźniki laserowe, selfie sticki, pojem-
niki / butelki szklane i plastikowe, zapalniczki, mone-
ty, rzutki do darta oraz profesjonalne kamery i apa-
raty fotograficzne z wymienną optyką. Dopuszczalne 
jest wejście z drobnym jedzeniem (kanapki, snacki).
Lokalne prawo przewiduje natychmiastowy areszt 
za próbę wniesienia na obiekt broni i innych niebez-
piecznych przedmiotów, środków pirotechnicznych, 
w tym rac i świec dymnych, jak również noży i noży-
czek;

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. Dopuszczalne 
są małe torebki (np. używane przez kobiety).

Bezpieczeństwo poza stadionem 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
odradza wszelkie podróże do Stre-
fy Gazy, obszarów przygranicznych 
z Libanem i Syrią (w tym na Wzgó-
rza Golan, a okresowo także do Gali-
lei). MSZ zaleca zachowanie szczególnej 
ostrożności w aglomeracjach miejskich Tel Awiwu i 
Hajfy oraz w Jerozolimie (zwłaszcza na Starym Mie-
ście), gdzie może dochodzić do niepokojów spo-
łecznych, zamieszek i starć z siłami porządkowymi 
i aktów przemocy. W trakcie szabatu (w dniach od 
15 listopada po zachodzie słońca do 16 listopada 
do godziny 18:30), dostęp do niektórych dzielnic 
i obiektów może być ograniczony, a turyści mogą 
być poddawani dodatkowym kontrolom bezpie-
czeństwa (rewizje toreb przy wejściu do sklepów, 
restauracji, muzeów). Ponadto zaleca się unikanie  
przemieszczania się do dzielnic ortodoksyjnych. 
W trakcie Szabatu, niektóre bankomaty w mieście 
mogą odmówić wypłacenia gotówki. MSZ przypo-
mina, że w przypadku zagrożenia atakiem rakie-
towym uruchamiane są syreny alarmowe (dźwięk 
ciągły), po usłyszeniu których należy udać się nie-
zwłocznie do schronu (zlokalizowanego w miesz-
kaniu lub budynku, a także w miejscach pub-
licznych - oznaczone pomarańczowymi znakami 
„public shelter”) i przebywać w nim 10 minut od 
momentu wyłączenia syren. Czas na schronienie w 
Jerozolimie wynosi 1,5 minuty. System ostrzegania  
jest dostępny w formie wielojęzycznej aplikacji  „RedA-
lert” do zainstalowania w telefonach komórkowych.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie 
Odyseusz:
https://odyseusz.msz.gov.pl/Home/RegisterTravel
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