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STADION DLA KAŻDEGO !
Coraz piękniej prezentuje się piłkarski stadion przy ul. Sportowej 3 - największa arena zmagań
sportowych w Bełchatowie. Po oddaniu do użytku trybuny północnej oraz całkowitemu
zadaszeniu wszystkich miejsc dla kibiców, obiekt ma wreszcie zamkniętą przestrzeń, dzięki
czemu atmosfera podczas meczów jest niepowtarzalna.
Stadion, na którym na co dzień swoje mecz rozgrywa PGE GKS Bełchatów, może wejść
zgodnie z przepisami blisko 5500 kibiców, którzy mają zapewnione nie tylko emocje na
najwyższym piłkarskim poziomie, ale także wygodne i bezpieczne warunki przeżywania
kolejnych pojedynków.
Obiekt przy Sportowej to cztery podstawowe trybuny oraz specjalne sektory, w tym "Rodzinny"
dla najmłodszych kibiców z rodzicami, "Szkolny" dla zaproszonych w ramach akcji "Szkoła z
GieKSą" reprezentacji placówek oświatowych oraz Sektor dla Kibiców Niepełnosprawnych.
Właściciel stadionu może się pochwalić faktem, że był trzecim w pełni zadaszonym stadionem
piłkarskim w kraju. Organizatorzy są zatem gotowi do przyjmowania swoich sympatyków także
podczas spotkań międzynarodowych, na które wszyscy czekamy!
Sportowa 3 to miejsce spotkań, wspólnej zabawy, sposób na pozytywne odstresowanie,
poznawanie nowych ludzi oraz identyfikowanie się ze swoim klubem i miastem!
Stadion GKS "Bełchatów" SSA
ul. Sportowa 3
97 - 400 Bełchatów

Kliknij na schemat aby powiększyć
WEJŚCIE NA STADION:
1. Przypominamy, że od czasu działania systemu Kart Kibica nastąpiło kilka zmian z wejściem
na poszczególne trybuny (sektory):
- z biletami zakupionymi na sektory C1-C8 wchodzimy bramofurtą "C" (obok sklepu “Żabka”)
- z biletami zakupionymi na sektory B1-B8 oraz BA, BB i BC (balkony) wchodzimy bramofurtami
"B1" i "B2" (dwie środkowe od ulicy 1 Maja)
- z biletami zakupionymi na sektory A1-A4 wchodzimy bramofurtą "A" (przy głównej bramie od 1
Maja)
- z biletami zakupionymi na sektory D1-D12 wchodzimy bramofurtą znajdującą się od strony
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ulicy Sportowej.
- z biletami na sektor dla osób niepełnosprawnych na wózkach wejście znajduje się od ulicy
Czyżewskiego.
2. Wejście na stadion odbywa się za pomocą Karty Kibica lub karty jednorazowej, którą należy
zbliżyć (nie trzeba przykładać) do czytników znajdujących się na bramofurtach i poczekać, aż z
boku pojawi się zielona strzałka i usłyszymy sygnał otwierający kołowrót.
3. Przy wejściu przez kołowrót należy zdjąć nakrycie głowy oraz okulary i inne elementy ubrania
zasłaniające twarz.
4. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nasza Karta Kibica nie chce zadziałać, należy udać się do
Punktu Obsługi Kibica znajdującego się w trybunie południowej w celu wyjaśnienia sytuacji.
INFORMACJE OGÓLNE:
Obecna pojemność: 5.264 (wszystkie siedzące)
Oświetlenie 2000 lx
Boisko 105 x 68 m
Podział trybun (wszystkie zadaszone):
1.
2.
3.
4.
5.

trybuna wschodnia A - 640 krzesełek
trybuna południowa B - 2084
trybuna zachodnia C - 1248
trybuna północna D - 1068
trybuna honorowa E - 198
Sektor gości: 384
Sektor dla niepełnosprawnych: 26

Dojazd: PKS, z dworca piechotą 10 minut lub komunikacją miejską - linie: 2, 3, 5, 6, 10
Stadion - mapa Polski
Odległości:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gdańsk 390 km (A1 - Tczew E75 - Piotrków Tryb. E67 - Bełchatów)
Warszawa 160 km (E67 - Bełchatów)
Kraków 215 km (A4 - Mysłowice E75 - Kamieńsk 484 - Bełchatów)
Katowice 150 km (S86 - Dąbrowa Górnicza E75 - Kamieńsk 484 - Bełchatów)
Wrocław 185 km (E67 - Bełchatów)
Poznań 255 km (A2 - Emilia E75 - Łódź ul. Pabianicka 14 - Pabianice 484 - Bełchatów)
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Stadion - mapa Bełchatowa
Wejścia:
1. ul. Sportowa - trybuna D oraz budynek klubowy
2. ul. 1 Maja - trybuny A, B, C
3. ul. Czyżewskiego - sektor gości
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