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Mecz:
Data:
Rozpoczęcie meczu: 
Otwarcie bram:
Stadion:
Brama dla polskich kibiców: 
 
Numer kierunkowy: 
Waluta: 

Albania – Polska
12/10/2021 (wtorek)
20:45 czasu lokalnego / polskiego
17:45 czasu lokalnego / polskiego
Stadion Air Albania (pojemność 21,160 tys.)
trybuna południowa brama V1 i wejście Q2 prowadzące
na drugie piętro do polskich sektorów V201 i V202.
+355
LEK (kod waluty ALL)
100 ALL = 3,80 PLN (kurs NBP z dn. 06.10.2021)

WPROWADZENIE
Polski Związek Piłki Nożnej przedstawia przygotowany w porozumieniu z Albańską Federacją Piłki Nożnej 
specjalny przewodnik dla Kibiców Reprezentacji Polski wybierających się na mecz Albania – Polska na 
Stadionie Air Albania w Tiranie w dniu 12 października 2021 r. (wtorek). Informacje 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.
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TELEFONY ALARMOWE

AMBASADA RP W TIRANIE

129 (ogólny alarmowy)
128 (Straż Pożarna)
129 (Policja)
127 (Pogotowie Ratunkowe)
126 (Policja drogowa)

Rruga e Durrosi 123, 1001 Tirana

+355 445 100 20

+355 694 022 011 telefon alarmowy
(w sytuacjach nagłych, wymagających pilnej interwencji konsula)

tirana.amb.sekretariat@msz.gov.pl

KONTAKT KONTAKT KONTAKT KONTAKT KONTAKT KONTAKT KONTAKT KONTAKT KONTAKT KONTAKT KONTAKT

Łączy nas piłka

ASYSTENT KIBICA

WYDRUKUJ LUB ZACHOWAJ PONIŻSZY DOKUMENT NA SWOIM URZĄDZENIU PRZENOŚNYM / 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



Łączy nas piłkaJAK DOTRĘ NA STADION?

Samolot

Samochód

Autobus

O której godzinie będę mógł wejść na stadion?

Połączenia międzynarodowe: Centrum handlowe przy placu Zogu i Zi
Połączenia na południe i nad morze: Sheshi Shqiponja - parking przy rondzie
z charakterystycznym czarnym orłem
Połączenia na północ: Parking przy „ish shkolla e partise”
Autobusy na lotnisko: Centrum miasta za operą
Południowy wschód kraju: Fakulteti i Ekonomise, ulica Arben Broci

Tirana nie posiada scentralizowanego dworca autobusowego. W zależności od tego, gdzie chcemy je-
chać musimy udać się na odpowiedni parking busów i autobusów:

Pragniemy uczulić, że w pobliżu stadionu nie ma dedykowanych miejsc parkingowych. 
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STADION AIR ALBANIA

Albańska 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 godzinie 17:45 czasu lokalnego, a najpóźniej na jedną godzinę przed rozpoczęciem meczu. 

W oczekiwaniu na mecz widzowie będą mogli posłuchać muzyki, a także zjeść posiłek w jednym z wielu 

punktów gastronomicznych.

Stadion Air Albania jest położony w centrum miasta; 21 km od międzynarodowego portu lotniczego Tira-

na im. Matki Teresy, położonego w miejscowości Rinas (kod IATA to TIA).

Albańska Federacja Piłki Nożnej rekomenduje piesze dojście dla polskich kibiców na stadion z uwagi na 

bliską odległość od centrum miasta i sugerowanego miejsca spotkania polskich kibiców zlokalizowanego 

w pobliżu restauracji Juvenilja Castello w parku Grand Park Tirana.

Z portu lotniczego im. Matki Teresy w Rinas (TIA) kursują busy prywatnych przewoźników (szczegóły na 

internetowej stronie lotniska: https://www.tirana-airport.com/c/16/bus. Koszt biletu w jedną stronę to wy-

datek 300 LEK. Kursują również TAXI w cenie 2500 LEK (ok 20 EUR) za transfer lotnisko-Tirana. Rezerwa-

cja dostępna jest na stronie internetowej: https://www.tiataxi.al/ oraz informacja pod numerem

Tel.: +355699999300 lub +355696065444. Rekomendowaną korporacją taxi jest Auto Holiday Albania.

STADION STADION STADION STADION STADION STADION STADION STADION STADION

Stadion Air Albania; pojemność 21,160 tys., Sheshi Italia 1, 1010 Tirana, Albania 
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Czy bilety będą sprzedawane na stadionie w dniu meczu?

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich?

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?

Polskie sektory i bramy wejściowe

Czy mogę zabrać ze sobą plecak lub inny bagaż?
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Albańska Federacja Piłki Nożnej odradza nabywania biletów na sektory inne niż wyznaczone dla polskich 

kibiców tj. sektory V201 i V202.

Na stadionie brak jest dedykowanych miejsc dla polskich kibiców poruszających się na wózkach inwalidz-

kich. Takie miejsca dedykowane są dla albańskich kibiców w sektorach V101 i V102.

Bilet i ważny dokument tożsamości (rekomendujemy dowód osobisty lub paszport). Dokumenty będą 

kontrolowane przez służby organizatora lub Policję.

Bilety dla polskich kibiców dystrybuowane przez Polski Związek Piłki Nożnej / laczynaspilka.pl obejmują 

dwa sektory V201 i V202 na południowej trybunie. Dostęp na niniejsze sektory możliwy jest od bramy V1 

i wejścia Q2, od ulicy Sheshi Italia, oznaczonego na załączonym planie.

Przed dedykowanym wejściem dla polskich kibiców NIE będzie do dyspozycji depozytu. Organizator od-

radza zabierać ze sobą jakichkolwiek zbędnych przedmiotów (poza np. portfelem / telefonem / szalikiem). 

W szczególności nie należy zabierać ze sobą na mecz toreb / walizek / plecaków itp. przekraczających 

rozmiar A4.
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Jedzenie, napoje
Na potrzeby kibiców zostaną udostępnione kioski gastronomiczne na stadionie. Rekomendowanym środ-

kiem płatności na stadionie jest gotówka. Bankomat znajduje się w bliskiej odległości stadionu, w we-

wnętrznym perymetrze. Nie jest możliwe wejście na stadion z napojami i jedzeniem, poza butelką wody 

bez nakrętki.
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dowód szczepienia COVID-19. Druga/ostatnia dawka szczepionki musi być podana
co najmniej 14 dni przed przyjazdem;
negatywny wynik testu PCR COVID-19 wykonany do 72 godzin przed przyjazdem;
szybki test na obecność antygenu (COVID-19) wykonany nie później niż 48 godzin przed przyjazdem;
dowód potwierdzający wyleczenie się z COVID-19 w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.

noszenie masek na twarzy jest obowiązkowe tylko w pomieszczeniach zamkniętych
i podczas korzystania z transportu publicznego.
Od 1 września obowiązuje nocna godzina policyjna (23:00 – 6:00), w której mogą wystąpić
utrudnienia w poruszaniu się po Albanii, natomiast transport publiczny i taksówki funkcjonują normalnie.
Bary i restauracje są zamykane o godzinie 23:00. Można jednak nadal realizować dostawy.
Kluby nocne pozostają zamknięte. Dozwolone są zgromadzenia na świeżym powietrzu do 50 osób,
pod warunkiem przestrzegania przepisów Instytutu Zdrowia Publicznego Albanii.
Imprezy masowe z udziałem publiczności są dozwolone, ale przy ograniczonej pojemności do 30%.

Polscy kibice podróżujący do Albanii, w wieku od szóstego roku życia, muszą okazać
jeden  następujących dokumentów:

Zasady w związku z obecną sytuacją COVID-19 na granicy
i obowiązujące wewnątrz kraju:

Ograniczenia obowiązujące wewnątrz Republiki Albanii:
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Bezpieczeństwo i zabronione przedmioty

Flagi, banery, megafony, bębny

Osobom pozostającym pod wpływem alkoholu lub odurzonym w jakikolwiek sposób zostanie odmówiony 

wstęp na stadion. Należy pamiętać, że przechodząc przez strefę kontroli i następnie wchodząc poza 

stadion osoba nie będzie uprawniona do powrotu na teren imprezy. Prosimy mieć na uwadze, że w celu 

uzyskania dostępu na stadion, każdy widz, niezależnie od wieku, musi okazać ważny bilet i dokument 

tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Personel pilnujący dokona 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, parasole z ostrym 

szpicem, alkohol, środki odurzające, wskaźniki laserowe, pojemniki / butelki szklane i plastikowe, drony, 

megafony oraz profesjonalne kamery i aparaty fotograficzne.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Albańską Federację, dopuszczalny rozmiar wszelkich banerów 

i flag wynosi 2m x 1,5 m. Flagi z wybraną treścią, poza narodowymi barwami, muszą zostać zgłoszone z 

wyprzedzeniem i zostać zaakceptowane przez federacje. Dopuszczalne flagi mogą posiadać elastyczny 

kij o maksymalnej wysokości 1 m ze średnicą nie większą niż 1cm. 
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A. SPECTATORS MUST COMPLY TO THE FOLLOWING RULES, BANS AND WARNINGS B. PROHIBITED CONDUCT

Inside the Ground its forecourts and pedestrian areas the following are strictly 
forbidden: 
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1. Tickets are personal and not transferable;

2. Entrance to the Ground shall be authorised upon proof of identity in the form of an official docu-

ment. Identity document is to be shown, upon request, to the Stewards in order to verify correspondence 

between the name on the ticket and the document;

3. The ticket must be kept, and showed upon request, until the end of the Event and upon leaving 

the Ground;

4. Entrance in the Ground is conducted by introducing the ticket to the proper electronic device 

and passing through turnstile or tripod. It’s prohibited entrance of more than one person into turnstile/

tripod in the same time and climbing over turnstile/tripod to avoid using ticket;

5. Exits from the Ground is made via emergency exits, without pushing other persons;

6. Spectators must occupy only the seat allocated by their ticket and must not move to any other 

part of the Ground without the express permission or instruction of a Steward or Officer of the Club;

7. The appointed Safety Officials and Stewards are entitled to search, also through the use of hand 

wands, any person and their belongings to ensure that no illegal, banned or dangerous materials are 

introduced in the Ground.

8. With the purchase of a ticket, all persons seeking entrance to the Ground acknowledge “Air Alba-

nia” and their appointed Safety Officials and Stewards the right to search any person, clothing and other 

items in their possession, without any exceptions.

9. Entry to the Ground for people with disabilities is regulated by Air Albania policy, access will be 

guaranteed up to full occupancy of allocated seats;

10. “Air Albania” stadium authority reserves the right to expell from the Ground any person failing to 

comply with any of the Ground Rules and Regulations, admission to future events will be denied to anyone 

who has violated Ground Rules and Regulations also in absence of a legal banning order.

1. The obstruction of gangway, access ways, exits and entrances, stairways and like places is 

strictly forbidden;

2. racial, homophobic, religious discriminatory abuse, chanting or harassment or showing offensi-

ve written banners;

3. Nobody entering the Ground shall be permitted to climb any structures within the Ground;

4. Entrance or attempt to enter into the pitch;

5. Cause damage tampering, interfering with any structure, infrastructures, equipment, furniture, 

fitting or fixture within the Ground;

6. Introducing or possessing harmful substances, flammable substances, dyes and drugs;

7. Introducing or possessing fireworks, bengalas, other pyrotechnics, smoke bombs;

8. Introducing or selling alcoholic drinks, unless a permit has been previously requested and gran-

ted, licenses will be given by the appropriate competent authorities;

9. Introducing or selling, within the Ground, drinks contained in cans, glass or plastic bottles, the 

beverages must be poured in a plastic or carton glass;

10. Introducing or possessing: stones, knives, bottles, glass containers other objects which could 

be thrown or could compromise public safety, noisemakers, laser devices and any other item that could 

compromise public safety;

11. Displaying any material which blocks other spectators’ view or the emergency signs or that is in 

any way an obstacle to emergency exits landscape routes towards the pitch;

ASYSTENT KIBICA

AIR ALBANIA STADIUM GROUND RULES
REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ UDOSTĘPNIONY PRZEZ ALBAŃSKĄ FEDERACJĘ PIŁKI 



C. WARNINGS. IT IS A CRIMINAL OFFENCE:

We notify that within and around the Ground CCTV cameras are in use,
the database is treated according to the Albanian legislation on protecting
of the personal data.
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I. Possession of any kind of weapons;

II. Display of banners logos of associations that encourage discrimination or violent racial conduct, 

ethnics, national or religious, encourage violence during any Event;

III. Possessing, throwing or the use of dangerous materials, and pyrotechnics;

IV. Climbing fences and entering the Pitch;

V. Possession and using of counterfeiting tickets;

12. Introducing and disseminating, banners, signs, symbols and leaflets, written or printed, which 

differ from the permitted material that has been authorised by respective stadium responsible staff, ban-

ners, signs, symbols and leaflets cannot be displayed in different spaces from the authorised ones and 

must be removed at the end of the Event;

13. Organise any non authorised choreography or which could differ from the ones authorised from 

responsible staff;

14. Attempting to enter the Ground or be inside the Ground whilst drunk or under the effect of drugs;

15. Smoking in all areas of the Ground.

POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7

02-366 Warszawa
tel.:   732 122 222

fax: +48 (22) 55 12 240
e-mail: pzpn@pzpn.pl;

www.pzpn.pl

LaczyNasPilka.pl
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