
Przewodnik kibica
MEN’S EHF EURO 2016 POLAND

Katowice



Drogi Kibicu - witamy w Katowicach na Mistrzostwach Europy w 
Piłce Ręcznej Mężczyzn Polska 2016! Okres wielomiesięcznego ocze-
kiwania oficjalnie dobiegł końca. Począwszy od 15 stycznia, przed 
Tobą ponad dwa tygodnie emocjonujących zmagań najlepszych 
szczypiornistów na Starym Kontynencie. Gwarantujemy radość, wz-
ruszenia, nieoczekiwane zwroty akcji i dramatyczne końcówki w 
czterech halach turnieju MEN’S EHF EURO 2016 POLAND. Poczujesz 
emocje! Szesnaście najlepszych drużyn w Europie rozegra swoje 
mecze  w Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Katowicach. Przed nami w 
sumie ponad 2000 minut walki na parkiecie i setki bramek, które 
padną w 48 spotkaniach. To najważniejsze, wyłaniające mistrza 
Europy, zostanie rozegrane 31 stycznia w Krakowie. Tytułu broni 
reprezentacja Francji, która przed dwoma laty w finale pokonała 
Danię.

W Twoje ręce oddajemy przewodnik, który poprowadzi Cię drogą 
Mistrzostw Europy Piłkarzy Ręcznych Polska 2016. Dowiesz się m.in. 
jak dotrzeć do hali, o której godzinie rozpoczynają się mecze i jakich 
przedmiotów nie wolno ze sobą wnosić. 
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I. SPODEK

W Katowicach, stolicy Śląska, swoje mecze rozgrywają drużyny z Grupy B. Każdy mecz 
mistrzostw, z perspektywy trybun, może obejrzeć 11 000 kibiców. Spodek to obiekt 
wielofunkcyjny, idealnie nadający się do organizacji najbardziej spektakularnych 
wydarzeń sportowych i rozrywkowych. Oddany do użytku 45 lat temu, gościł już raz dużą 
imprezę piłki ręcznej - w 1983 roku kobiece Mistrzostwa Świata gr. B. 

Czterokrotnie w Spodku rozdano medale wielkich imprez. W 1975 roku lekkoatletycznych 
halowych mistrzostw Europy, w 1976 mistrzostw świata w hokeju na lodzie, w 1999 mis-
trzostw Europy koszykarek oraz w 2014 mistrzostw świata siatkarzy. Podobnie jak 
obecnie rozgrywano tu mecze fazy grupowej: w 2009 roku mistrzostw Europy koszykarzy 
i mistrzostw Europy siatkarek, a w 2011 mistrzostw Europy koszykarek. Corocznie od 
2014 roku na kortach w Spodku i w położonym obok Centrum Kongresowym odbywa się 
turniej WTA Katowice Open.

GRUPA B
1. Chorwacja
2. Islandia
3. Białoruś
4. Norwegia

TERMINARZ
Faza Grupowa
15.01.2016 godz. 16.00 Chorwacja – Białoruś
15.01.2016 godz. 18.15 Islandia – Norwegia
17.01.2016 godz. 16.00 Białoruś – Islandia
17.01.2016 godz. 18.15 Norwegia – Chorwacja
19.01.2016 godz. 18.15 Białoruś – Norwegia
19.01.2016 godz. 20.30 Chorwacja – Islandia

Ceremonia otwarcia mistrzostw Europy odbędzie się 15.01.2016 tuż po zakończeniu 
meczu Chorwacja - Białoruś ok. godz. 17.50.



II. Przydatne informacje, czyli co warto wiedzieć o dniu meczowym

O której godzinie mogę wejść do hali?
Każdy mecz to wielka operacja. Również logistyczna. W trosce o komfort wszystkich 
kibiców organizator zaleca by na każdy mecz dotrzeć z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Bufor czasowy daje pewność, że bez nerwów i pośpiechu wejdą Państwo do hali i znajdą 
swoje miejsce. Otwarcie bram, każdego dnia meczowego, następuje na 90 minut przed 
rozpoczęciem pierwszego spotkania.

Którędy wchodzić do hali?
Kibic dostanie się do hali wejściami 2, 3 oraz 4. By maksymalnie usprawnić wchodzenie 
na mecz, sugerujemy Państwu kierowanie się do wejścia znajdującego się najbliżej sekto-
ra oznaczonego na bilecie. Poniżej znajduje się mapka z zaznaczonymi wejściami oraz 
sektorami w Spodku.

Czy w trakcie meczu lub pomiędzy spotkaniami mogę wyjść z hali i potem do niej 
wrócić?
Nie. Każdy bilet uprawnia wyłącznie do jednorazowego wejścia do Spodka. Po wyjściu z 
hali powrót jest możliwy wyłącznie z nowym biletem.



Bilety
Wstęp do hali jest możliwy wyłącznie za okazaniem ważnego biletu na mecz. Każdy kibic 
powinien mieć ze sobą także dokument potwierdzający tożsamość - dowód osobisty, 
paszport, prawo jazdy, legitymację studencką, legitymację szkolną itp. Pierwsza kontrola 
jest przeprowadzana przy wejściu do hali.  Kolejne mogą się odbywać wielokrotnie już w 
środku Hali Spodek. Prawo do sprawdzenia biletu oraz dokumentu tożsamości mają 
służby informacyjne i porządkowe, a także inne osoby upoważnione przez organizatora. 
Odmowa współpracy może w ostateczności skutkować wyprowadzeniem kibica z hali. 
Przechowuj swój bilet w bezpiecznym miejscu. Utracone lub skradzione wejściówki nie 
będą wydawane ponownie. 

Bilety do każdej z hal różnią się kolorami: Kraków – kolor czerwony, Wrocław – kolor 
zielony, Katowice – kolor fioletowy, Gdańsk – kolor niebieski.

Gdzie można kupić bilety?
W Internecie sprzedaż biletów jest prowadzona przez stronę Europejskiej Federacji Piłki 
Ręcznej www.pol2016.ehf-euro.com oraz przez platformę eBilet.pl, która jest Oficjalnym 
Partnerem Biletowym EHF Euro 2016. Wejściówki można kupować także w salonach 
Empik w całej Polsce. Aktualne informacje na temat dostępności biletów uzyskają Państ-
wo dzwoniąc na infolinię po numer telefonu (22) 122 80 10 lub wysyłając e-mail pod 
adres ehfeuro2016@ebilet.pl. 

Czy można kupić bilet w dniu meczu?
Bilety w dniu meczu (jeżeli są jeszcze dostępne) można kupić wyłącznie poprzez oficjalne 
kanały dystrybucji opisane powyżej.



Bilety są na jeden mecz, czy na cały dzień?
Bilety na EHF Euro 2016 są biletami dziennymi. Oznacza to, że posiadacz biletu na konk-
retny dzień jest uprawniony do obejrzenia wszystkich spotkań, które tego dnia odbywają 
się w Spodku.

Czy kupiony bilet można zwrócić?
Bilety nie podlegają zwrotom. 

Czy mogę oddać lub odsprzedać komuś swój bilet? 
Nie jest możliwe odsprzedawanie biletów. Organizator EHF Euro 2016 nie ponosi odpow-
iedzialności z tytułu nabywania biletów za pośrednictwem podmiotów trzecich, nieposi-
adających praw do sprzedaży i dystrybucji biletów.

Przypominamy również, iż w myśl art. 133 § 1 Kodeksu Wykroczeń sprzedaż biletów z 
zyskiem, bądź ich kupowanie z zamiarem dalszej odsprzedaży z zyskiem, jest wykrocze-
niem.

ZPRP niniejszym oświadcza, że sprzedaż biletów na mecze odbywała się wyłącznie za 
pośrednictwem podmiotów upoważnionych przez ZPRP do sprzedaży i dystrybucji 
biletów, przede wszystkim poprzez portal https://www.ebilet.pl. 

Osoby niepełnosprawne
Katowicki Spodek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście dla 
osób poruszających się na wózkach inwalidzkich odbywa się bramą nr 1 . 

Czy dzieci wchodzą za darmo?
Dzieci do 3 roku życia nie muszą posiadać biletu. Wchodzą do hali wraz ze swoim opieku-
nem po okazaniu dokumentu potwierdzającego wiek. W trakcie meczu muszą siedzieć 
na kolanach opiekuna. Ze względu na wzmożony hałas wewnątrz hali, organizator odrad-
za jednak zabieranie na mecz tak małych dzieci. Osoby małoletnie do 13 roku życia mogą 
wejść do hali wyłącznie z ważnym biletem i pod opieką osoby pełnoletniej. 

Komu przysługują zniżki?
Zniżki na zakup biletów przysługują posiadaczom Karty Dużej Rodziny, którzy mogą 
kupić bilety kategorii drugiej, w cenie wejściówek kategorii 4. Zamówienia należy składać 
wysyłając e-mail pod adres kartaduzejrodziny@ebilet.pl.
 
Specjalna pula biletów została również przygotowana dla osób niepełnosprawnych. 
Wejściówki są sprzedawane także w cenie biletów 4 kategorii. Opiekunowie osób 
poruszających się na wózkach inwalidzkich wchodzą do hali za darmo. Osoby te są pro-
szone o kontakt na niepelnosprawni@ebilet.pl.



III. Jak dotrzeć do Spodka?

Spodek znajduje się w samym centrum Katowic. Jest położony przy rondzie im. gen. 
Jerzego Ziętka, łączącym Aleję Wojciecha Korfantego z Drogą Krajową nr 79.  Obiekt jest 
doskonale skomunikowany z resztą miasta. W pobliżu Spodka znajdują się przystanki 
tramwajowe i autobusowe.

Dojazd komunikacją miejską
W pobliże hali szybko i komfortowo można dostać się komunikacją miejską – to zdecy-
dowanie najlepsza forma transportu podczas mistrzostw Europy. Najbliżej Spodka znaj-
dują się przystanki Katowice Spodek oraz Katowice Rondo.
 



Przystanek Katowice Spodek:
Tramwaje linii nr: 6, 11, 19, 23 i 33.
Przystanek Katowice Rondo:
Tramwaje linii nr: 6, 11, 13, 16, 19, 23, 33 i 43.
Przystanek Katowice Uniwersytecka:
Autobusy linii nr: 30, 40, 76, 76N, 77, 77N, 149, 154, 162, 673, 800, 801, 805, 807, 808, 811, 
813, 814, 815, 817, 818, 831, 835, 930, 908N, 920, 940

 



Wszyscy kibice posiadający ważny bilet w dniu 
meczu mogą skorzystać z dodatkowej atrakcji, 
jaką jest przejazd zabytkowym taborem tramwa-
jowym na specjalnej trasie prowadzącej od 
przystanku Katowice Plac Wolności do 
przystanku Katowice Koszutka Słoneczna Pętla. 
Prowadzi ona zarówno przez Dworzec PKP, Rynek 
jak i przystanek Katowice Rondo.
 



Dojazd samochodem i parkingi
Wszystkim fanom piłki ręcznej wybierającym się do Katowic sugerujemy korzystanie z 
komunikacji zbiorowej. Kibice, którzy zdecydują się jednak na przybycie własnym samoch-
odem będą je mogli postawić na jednym z parkingów miejskich. Najbliżej hali meczowej 
znajdują się parkingi położone przy Międzynarodowym Centrum Kongresowym
 (ul. Olimpijska) oraz przy Muzeum Śląskim (ul. Henryka Mikołaja Góreckiego).

Organizacja ruchu
Nie są przewidywane zmiany w organizacji ruchu. Zalecamy jednak zachowanie 
wzmożonej ostrożności ze względu na zwiększony ruch w okolicach hali oraz centrum 
miasta.

 



IV. PGNiG OBRÓT DETALICZNY OFICJALNA STREFA KIBICA EHF EURO 2016

Od 15 do 31 stycznia na placu przed 
katowickim Spodkiem wyrośnie jedna z 
czterech „PGNiG Obrót Detaliczny – Oficjalnych 
Stref Kibica EHF Euro 2016”. Będzie czynna codzi-
ennie, w godzinach 17:00 – 23:00. 15, 17, 20 i 29 
stycznia startujemy już od 15.00. Ostatniego dnia 
mistrzostw - 31 stycznia wspólne oglądanie walki o 
medale rozpoczynamy już o godzinie 12.00. Strefa 
Kibica to idealne miejsce na spotkanie ze znajo-
mymi i dopingowanie najlepszych piłkarzy 
ręcznych na Starym Kontynencie. Katowicka Strefa 
Kibica może pomieścić około 900 kibiców. Oprócz 
olbrzymiego telebimu (na poniższej wizualizacji), 
na fanów szczypiorniaka czeka strefa gastronomii, 
w której serwowane będą między innymi ciepłe i 
zimne posiłki oraz napoje i piwo. Na kibiców 
czekać będzie także strefa rozrywki z licznymi 
atrakcjami.



Refleksomierz bramkarza pozwala kibicom wypróbować swój refleks i pokonać obrońców 
przeciwnej drużyny. Na stoisku  znajduje się urządzenie mierzące refleks i spostrzegawczość, 
które muszą być na najwyższym poziomie u każdego szczypiornisty.
 
Bungee run to prawdziwy pojedynek z obrońcami. Zadaniem uczestnika jest jak najszybsze 
dotarcie do mety. Przeszkadzać mu w tym będzie specjalna lina stawiająca opór w biegu i 
ciągnąca go w tył – zupełnie jak prawdziwi obrońcy.
 
Handball 16’ to najnowsza odsłona dynamicznej gry na Xbox ONE, w której Kibic wciela się 
w zawodnika piłki ręcznej. Uczestnik gra na wielkim ekranie plazmowym, a zabawa zyskuje 
dodatkowy wymiar i rozmach.
 
Pokonaj Szmala, czyli Bramka Radarowa w Oficjalnej Strefie Kibica EHF EURO 2016. Stając do 
rywalizacji można pokonać samego Sławomira Szmala. Wszyscy biorący udział w tej zabaw-
ie stają oko w oko ze słynnym bramkarzem reprezentacji Polski wykonanym w prawdziwych 
rozmiarach!
 
GifBox – w Oficjalnej Strefie Kibica EHF EURO 2016 można zrobić sobie zabawne, ani-
mowane zdjęcia – GIFY. GifBoxy dostarczają mnóstwo zabawy i radości wszystkim, którzy 
chcą zrobić sobie zdjęcie w zabawnej pozie, z przyjaciółmi, albo rodziną.
 
Metamorfoza kibica – w Oficjalnej Strefie Kibica EHF EURO 2016 można dokonać wymar-
zonej kibicowskiej metamorfozy – pomalować twarz w barwy ulubionych drużyn!

Strefy dla dzieci – w Oficjalnej Strefie Kibica EHF EURO 2016 znajdują się także strefy dla 
najmłodszych, w których pod okiem animatorów, dzieci będą mogły m.in. kolorować 
komiksy albo skorzystać z książeczek z łamigłówkami dla dzieci.

„PGNiG Obrót Detaliczny – Oficjalna Strefa Kibica EHF Euro 2016” to gwarancja dobrej 
zabawy. Dzięki zadaszonej konstrukcji – zawsze w idealnych warunkach atmosferycznych.



V. BEZPIECZEŃSTWO
Komfort i bezpieczeństwo wszystkich kibiców to priorytet dla organizatorów EHF Euro 
2016. W związku z tym podczas turnieju obowiązuje szereg nieskomplikowanych zasad, 
do których wszyscy muszą się stosować. Najważniejsza z nich to – skrupulatność. Dlatego 
bezwzględnie pamiętajcie o biletach i dokumentach. Bez biletu nie wejdziecie na mecz. 
Za bezpieczeństwo podczas turnieju w halach i strefach kibica odpowiadają służby infor-
macyjne, porządkowe (stewardzi) oraz pracownicy ochrony. Oni również w swojej pracy 
mają obowiązek skrupulatnego wykonywania swoich zadań i obowiązków. Dzięki tak-
iemu podejściu wszyscy będziemy mieli poczucie pewności, że bezpieczeństwo nas 
wszystkich w trakcie mistrzostw jest właściwie zapewniane. 

Przed wejściem do hali personel ma prawo przeprowadzić zarówno kontrolę osobistą jak 
i sprawdzić Wasz bagaż. W tym kontekście niezwykle istotne jest dokładne zapoznanie 
się z listą przedmiotów zabronionych. Regulamin imprezy masowej znajduje się na 
stronie internetowej www.zprp.pl

Lista przedmiotów zabronionych
1. Broń, materiały wybuchowe, noże
2. Materiały pirotechniczne
3. Butelki, kubki, puszki, dzbanki
4. Alkohol, narkotyki
5. Materiały propagandowe o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, 
religijnym i politycznym
6. Maszty flagowe lub banerowe o większej długości niż 1m i średnicy niż 1 cm.
7. Materiały lub przedmioty reklamowe i promocyjne.
8. Gaz w areozolu, substancje żrące, łatwopalne
9. Profesjonalne aparaty fotograficzne i kamery wideo
10. Kaski, parasolki
11. Duże i nieporęczne przedmioty jak torby i walizki o wymiarach powyżej 25 cm x 25 
cm x 25 cm
12. Duże ilości papieru, serpentyny
13. Megafony, gwizdki, trąbki, wuwuzele
14. wskaźniki laserowe
15. piłki sportowe, plażowe, balony
16. drony
17. Banery lub flagi o wymiarach większych niż 2 m x 1,5 m
18. zwierzęta 
19. kominiarki, maski

Powyższa lista nie jest listą zamkniętą. Służby informacyjne i porządkowe maja prawo do 
indywidualnego określenia czy dany przedmiot może stanowić zagrożenie w trakcie 
meczu, a tym samym jego wniesienie jest niedozwolone. 

.



Czy do hali można wnieść aparat fotograficzny lub kamerę wideo?
Dozwolone są wyłącznie urządzenia amatorskie. Za profesjonalne uważa się sprzęt z 
wymiennym obiektywem o długości powyżej 10 cm. Decyzję o odmowie wniesienia 
aparatu lub kamery każdorazowo podejmują stewardzi. 

Wykonane zdjęcia oraz zarejestrowane fragmenty meczów mogą być wykorzystywane 
przez kibiców wyłącznie do celów prywatnych.

Czy do hali mogę wejść z bagażem?
Zabronione są wszystkie przedmioty o rozmiarach powyżej 25 cm x 25 cm x 25 cm, ze 
szczególnym uwzględnieniem toreb, plecaków oraz walizek. Stanowczo odradzamy 
zabieranie ze sobą podobnych przedmiotów do hali, nawet jeśli mieszczą się w 
dopuszczalnej normie.

W pobliżu hali będzie zorganizowany odpłatny punkt depozytowy, gdzie będzie można 
zostawić przedmioty, których nie wolno wnosić na mecz. Oczywiście do depozytów nie 
mogą być składane przedmioty niebezpieczne lub zakazane przepisami prawa.

Jakie dokumenty należy ze sobą zabrać?
Podstawa to oczywiście bilet na mecz. Wszyscy kibice, w tym także dzieci, powinni mieć 
ze sobą ważny dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy, legitymację studencką, czy legitymację szkolną itp. Służby informacyjne i 
porządkowe mają prawo żądania okazania dokumentu tożsamości w związku z imprezą 
masową.

Pomoc medyczna
Bezpłatna pomoc medyczna jest dostępna zarówno w hali jak i w strefie kibica w punkcie 
medycznym oraz u wykwalifikowanych ratowników medycznych. W pozostałych 
przypadkach, w razie zachorowania pomoc medyczna jest dostępna w przychodniach. 
Świadczenia medyczne w tych jednostkach są odpłatne.  
W sytuacjach zagrożenia życia powiadom najbliższą osobę z obsługi hali lub strefy kibica. 

Numer alarmowy służb ratowniczych w Polsce to 112. 

 
 

.



Wolontariusze
Na przyjazd kibiców piłki ręcznej jest gotowych 850 doskonale wyszkolonych wolontariuszy. 
Bardzo często to właśnie osoby ubrane w czarne kurtki z logotypem mistrzostw oraz 
błękitne bluzy i koszulki, będą dla Was pierwszym źródłem informacji. Wolontariuszy można 
spotkać zarówno w halach jak i w Strefach Kibica. Wszyscy wolontariusze bardzo dobrze 
znają topografię miasta, harmonogram turnieju oraz potrafią udzielić podstawowej pier-
wszej pomocy.

 
 



VI. INFORMACJE DLA TURYSTÓW

KATOWICE

 

Katowice są stolicą Śląska, regionu stanowiącego centrum zagłębia górniczego i sercem 
złożonej z 14 sąsiadujących ze sobą miast gigantycznej Metropolii "Silesia", które wiąże 
przemysłowa przeszłość. 

Hasło "Katowice. Dla odmiany" to wyraz przeświadczenia, że Katowice są miastem 
wartym odkrycia ze względu na swoje awangardowe, innowacyjne oblicze, gdzie nowa 
muzyka (OFF Festival Katowice, Tauron Nowa Muzyka) pojawia się w sąsiedztwie awan-
gardowych form plastycznych (Katowice Street Art Festival, tzw. śląski design) i śmiałych 
realizacji architektonicznych (z jednej strony Spodek, z drugiej - budowana na terenie 
byłej kopalni węgla nowa siedziba Muzeum Śląskiego, Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia i budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego). 

Katowice to miasto inspirującego "zderzenia", przenikania się historii ze współczesnością. 
Można tu podziwiać zarówno modernistyczną i secesyjną architekturę, zabytkową dziel-
nicę Nikiszowiec oraz inne ciekawe miejsca na Szlaku Zabytków Techniki. Coraz większą 
liczbę gości przyciągają do Katowic liczne imprezy i wydarzenia gospodarcze, kulturalne i 
sportowe. 

 
WARTO ZOBACZYĆ 

koni 
-

architektury okresu międzywojennego 

.



Ważne numery telefonu
Numer kierunkowy do Polski to: + 48
Kierunkowy do Katowic: (32)

Policja:  997
Straż pożarna:  998
Pogotowie ratunkowe: 999
Numer alarmowy dla telefonów komórkowych: 112 
Straż miejska:  +48 32 494 02 41

Infolinia turystyczna Polskiej Organizacji Turystycznej:
tel.: +48 22 278 77 77 lub  +48 801 888 844
cc@pot.gov.pl

Centrum Informacji Turystycznej Katowice
ul. Rynek 13 
tel.: (+48 32) 259 38 08

Port Lotniczy Katowice - Pyrzowice 
ul. Wolności 90, 42 – 625 Ożarowice 
tel.: +48 32 392 72 00

Dworzec PKP Katowice 
Plac Szewczyka 1
Tel.: (+48 32) 710 13 79

Taxi: 
Echo-Taxi: 32 201 42 00
City Taxi: 32 203 77 77
Tele-Taxi Katowice: 32 209 09 09
Lider Taxi: 32 723 23 23
Carbon Taxi: 666 227 266
Taxi Driver: 692 077 230
Taxi Rondo: 32 205 26 26
Ale Taxi: 501 558 336
Cfx. Taxi: 507 409 782
Taxi-Delux: 513 272 272
Tele-Taxi Karolina: 32 201 01 01
Taxi Transport: 513 272 272
Citi Taxi: 32 204 77 77

Ambasady i konsulaty w Polsce
Lista ambasad i urzędów konsularnych na terytorium RP wraz z adresami i numerami telefonów dostęp-
na jest na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Pod adresem:
http://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/protokol_dyplomatyczny/
misje_dyplomatyczne_i_urzedy_konsularne_w_polsce/przedstawicielstwa_dyplomatyczne

Nr telefonu do MSZ to: +48 22 523 90 00

.



VII. Słowniczek Angielsko - Polski

Good morning / Dzień dobry
Thank you / Dziękuję
What time is it / Która godzina
Where is the nearest bus stop / Gdzie jest najbliższy przystanek
Handball / Piłka ręczna
Victory / Zwycięstwo
Enjoy your meal / Smacznego
Dumplings / Pierogi
I love you / Kocham Cię
See you soon / Do zobaczenia wkrótce

.

 
 



OFICJALNI SPONSORZY

www.ehf-euro.com

PARTNERZY EHF

NARODOWI DOSTAWCY

MIASTA GOSPODARZE
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