
INFORMATOR DLA KIBICÓW

www.memorialkamili.pl
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Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej odbędzie 
się w sobotę, 6 sierpnia 2022 r., na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie. 

Początek zawodów o godz. 13.30, zakończenie 
ok. godz. 18.30.

Będą to historyczne, pierwsze zawody Diamentowej 
Ligi w Polsce. W lekkiej atletyce to najbardziej presti-
żowa seria. W globalnej rywalizacji ustępuje jedynie 
mistrzostwom świata oraz igrzyskom olimpijskim. 
Diamentowa Liga gwarantuje obecność najwięk-
szych gwiazd światowej lekkiej atletyki, mistrzów i re-
kordzistów. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej dla 
wielu zawodników będzie pierwszą okazją do startu 
i ewentualnych rewanżów po zakończonych przed 
chwilą mistrzostwach świata w Eugene. Daje to nie-
powtarzalny kontekst zawodów i jest gwarantem ry-
walizacji na najwyższym poziomie.  



WSTĘP NA STADION

Wstęp na Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej jest bezpłatny, zajmowanie miejsc na trybu-
nach odbywa się na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Dla kibiców będzie przygotowanych 

50 000 miejsc siedzących.

HARMONOGRAM IMPREZY

12.00 – Otwarcie bram 
13.30 – Początek pełnego programu Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej
16.00 – Początek programu Diamentowej Ligi Silesia Memoriału Kamili Skolimowskiej

Od godziny 12:00 przy bramach od 3-5 będzie odbywał się Piknik z atrakcjami dla młodszych 
i starszych kibiców.

KTÓRYMI BRAMAMI MOŻNA WEJŚĆ NA STADION?

Wejście bramami od numeru 1-6. 

Miasteczko PZLA

Mini scena

Strefa dmuchańców

Strefa dmuchańców

Namiot VR

Piłka dzwiękowa Goalball

Samochodziki

Strefa fitness / strefa chilloutu

Namiot - strefa animacji dla dzieci

Beczkowóz z wodą GPW

BUS - badanie wzroku

Komitet paraolimpijski 
- ciężarowcy, szermierka

Eurobungee
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JAK DOTRZEĆ NA STADION?

Rekomendowanym sposobem dotarcia na Stadion Śląski jest transport publiczny ZTM. 

Linie tramwajowe: 0, 6, 9, 11, 19 
Linie autobusowe: M3, 6, 98, 663, 840

Rozkład jazdy i siatka połączeń dostępna jest na stronie rj.metropoliaztm.pl

Przystanki znajdujące się w bezpośrednim pobliżu Stadionu Śląskiego:
• „Chorzów Stadion Śląski”
• „Chorzów Stadion Śląski Pętla Zachodnia” 
• „Park Śląski Wejście Główne”
• „Chorzów AKS”
• „Osiedle Tysiąclecia Ułańska”

W trosce o wygodę kibiców Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomi dodatkową komu-
nikację tramwajową oraz zmieni rozkłady jazdy linii autobusowych.

W dniu zawodów zwiększona zostanie częstotliwość połączeń na tramwajowych liniach 0 (tra-
sa Katowice Plac Wolności - Chorzów Stadion Śląski Pętla Zach.) i 11 (trasa Chorzów - Katowice 
Plac Miarki). Linie obsługują między innymi przystanki w centrum Katowic oraz wzdłuż ulicy 
Chorzowskiej (parkingi w Katowicach, przy Centrum Handlowym Silesia City Center oraz przy 
Śląskim Wesołym Miasteczku Legendia). Przejazdy na odcinku od katowickiego Rynku do Sta-
dionu będą odbywać się co około 5 minut.

Uruchomiony zostanie przystanek „Chorzów AKS” dla linii autobusowych M3 i 840 zapewniając 
możliwość bezpośredniego przejazdu z Bytomia, Chorzowa, Katowic, Rudy Śląskiej, Święto-
chłowic, Tarnowskich Gór, Gliwic i Zabrza.

CZY WARTO PRZYJECHAĆ SAMOCHODEM?

Osoby wybierające się na stadion powinny mieć na uwadze możliwe utrudnienia drogowe 
i korki w aglomeracji śląskiej. Rekomendujemy skorzystanie z transportu publicznego. Jeśli ktoś 
zdecyduje się jednak przyjechać samochodem musi pamiętać, że parkowanie na terenie Parku 
Śląskiego będzie płatne. Liczba miejsc parkingowych będzie ograniczona ze względu na trwa-
jący w tym samym czasie FEST Festiwal. 

Dostępne miejsca parkingowe znajdują się w Parku Śląskim od strony Katowic i Siemianowic Śl.

Bezpłatne miejsca parkingowe, z których można dotrzeć na Stadion Śląski transportem pu-
blicznym, dostępne są w Strefie Kultury przy NOSPR (Katowice, ul. Olimpijska), przy Cmentarzu 
Komunalnym (Katowice, ul. Murckowska) oraz przy centrum handlowym Silesia City Center 
(Katowice, ul. Chorzowska).

BEZPIECZEŃSTWO

Wszelkie podejrzane zachowania czy też pakunki pozostawione bez opieki należy niezwłocz-
nie zgłaszać stewardom lub policji. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub za-
kończeniu imprezy należy wykonywać polecenia stewardów i spikera imprezy. W trakcie trwa-
nia imprezy zabrania się zajmowania miejsc na promenadzie, schodach, przejściach oraz na 
ciągach komunikacyjnych. Stewardzi będą zwracali na to szczególną uwagę.



LISTA PRZEDMIOTÓW ZABRONIONYCH

Stewardzi pilnujący wejść mają prawo przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa kibiców i ba-
gażu. Listy przedmiotów zabronionych oraz regulamin imprezy/stadionu dostępne będą na 
bramach wejściowych na obiekt.  

Broń, materiały wybuchowe, noże Kaski, parasolki Butelki, puszki, kubki, dzbanki  

Materiały pirotechniczne  Napoje alkoholowe, narkotyki
 

 Materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne,
 religijne, propagandowe 

Maszty flagowe lub banerowe 
o większej długości niż 1 m. i średnicy niż 1cm 

Banery lub flagi o wymiarach 
większych niż 2.0 m x 1.5 m. 

Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo

Zwierzęta Gaz w aerozolu, substancje żrące, 
łatwopalne, barwniki

Pudła, torby, plecaki, walizki i inne wszelkie 
przedmioty  większe niż 25 cm x 25 cm x 25 cm 

Duże ilości papieru Megafony, syreny, 
inne urządzenia emitujące dźwięk

> 1cm

> 1m >
1.5m

> 2m

REKLAMA

> 25x25x25cm

 Przedmioty, materiały, ubrania 
komercyjne i promocyjne

Wuwuzele Części ubioru zakrywające twarz, kominiarkiWskaźniki laserowe

laser

Broń, materiały wybuchowe, noże Kaski, parasolki Butelki, puszki, kubki, dzbanki  

Materiały pirotechniczne  Napoje alkoholowe, narkotyki
 

 Materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne,
 religijne, propagandowe 

Maszty flagowe lub banerowe 
o większej długości niż 1 m. i średnicy niż 1cm 

Banery lub flagi o wymiarach 
większych niż 2.0 m x 1.5 m. 

Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo

Zwierzęta Gaz w aerozolu, substancje żrące, 
łatwopalne, barwniki

Pudła, torby, plecaki, walizki i inne wszelkie 
przedmioty  większe niż 25 cm x 25 cm x 25 cm 

Duże ilości papieru Megafony, syreny, 
inne urządzenia emitujące dźwięk

> 1cm

> 1m >
1.5m

> 2m

REKLAMA

> 25x25x25cm

 Przedmioty, materiały, ubrania 
komercyjne i promocyjne

Wuwuzele Części ubioru zakrywające twarz, kominiarkiWskaźniki laserowe

laser

Broń, materiały wybuchowe, noże Kaski, parasolki Butelki, puszki, kubki, dzbanki  

Materiały pirotechniczne  Napoje alkoholowe, narkotyki
 

 Materiały rasistowskie, ksenofobiczne, polityczne,
 religijne, propagandowe 

Maszty flagowe lub banerowe 
o większej długości niż 1 m. i średnicy niż 1cm 

Banery lub flagi o wymiarach 
większych niż 2.0 m x 1.5 m. 

Profesjonalne aparaty fotograficzne, kamery wideo

Zwierzęta Gaz w aerozolu, substancje żrące, 
łatwopalne, barwniki

Pudła, torby, plecaki, walizki i inne wszelkie 
przedmioty  większe niż 25 cm x 25 cm x 25 cm 

Duże ilości papieru Megafony, syreny, 
inne urządzenia emitujące dźwięk

> 1cm

> 1m >
1.5m

> 2m

REKLAMA

> 25x25x25cm

 Przedmioty, materiały, ubrania 
komercyjne i promocyjne

Wuwuzele Części ubioru zakrywające twarz, kominiarkiWskaźniki laserowe

laser



DZIECI

Dzieci do lat 13 mogą wejść na stadion tylko pod opieką osoby pełnoletniej. Rodzice lub 
opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za dzieci oglądające zawody. Jeśli dziec-
ko się zagubi należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym stewardem, który prze-
każe informację spikerowi zawodów. Zabronione jest pozostawianie wózków dziecięcych 
w ciągach komunikacyjnych stadionu. Dla widzów z dziećmi w wózkach Organizator wska-
zał możliwość zajęcia miejsca dedykowanego dla osób niepełnosprawnych poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. Miejsca takie gwarantują zachowanie ciągów ewakuacyjnych. 
Należy jednak zaznaczyć, że pierwszeństwo do skorzystania z tych miejsc mają osoby nie-
pełnosprawne.

KIBICE NIEPEŁNOSPRAWNI

Dla kibiców poruszających się na wózkach inwalidzkich rekomendujemy wejście bramą nr 4 lub 
5, skąd najbliżej jest do sektora z ułatwieniami dla niepełnosprawnych. Osoby niepełnospraw-
ne, które posiadają specjalną kartę parkingową dla swoich pojazdów, mogą skorzystać z de-
dykowanego parkingu P1 (wjazd od centrum handlowego AKS). Nasi wolontariusze i stewardzi 
chętnie udzielą informacji i wszelkiej niezbędnej pomocy. 

Przy Stadionie Śląskim przygotowane zostało 40 miejsc parkingowych na parkingu P1, dostęp-
nych po okazaniu ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej. 

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZABRAĆ ZE SOBĄ?

Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej jest imprezą masową, a obowiązkiem uczestnika imprezy 
masowej jest posiadania przy sobie dokumentu tożsamości i okazywanie go każdorazowo na 
żądanie służb porządkowych.

CZY NA TEREN STADIONU MOŻNA WNIEŚĆ NAPOJE?

Dozwolone jest wniesienie napojów w plastikowych butelkach do pojemności 500 ml. Obo-
wiązuje zakaz wnoszenia napojów w opakowaniach szklanych, metalowych bądź wszelkich 
materiałów, mogących stanowić zagrożenie dla uczestników imprezy. 

Na terenie imprezy dostępne będą punkty gastronomiczne. 

CZY NA STADION BĘDZIE MOŻNA WEJŚĆ ZE ZWIERZĘTAMI?

Nie będzie możliwości wprowadzania zwierząt na teren imprezy. Wyjątkiem są „psy pracujące” 
(np. pies przewodnik osoby niewidomej). 

CZY NA STADION BĘDZIE MOŻNA WEJŚĆ Z ROWEREM?

Nie będzie możliwości wprowadzenia roweru na teren imprezy. Organizatorzy nie ponoszą 
odpowiedzialności za pozostawione przed stadionem rowery osób, które zdecydują się nimi 
przyjechać na zawody.



CZY NA TEREN STADIONU MOŻNA WNIEŚĆ APARAT FOTOGRAFICZNY LUB 
KAMERĘ WIDEO?

Stewardzi mogą odmówić 
wniesienia na teren impre-
zy oraz zabronić używania 
w trakcie wydarzenia profe-
sjonalnej kamery video lub 
profesjonalnego aparatu foto-
graficznego. Dotyczy to tylko 
wielkogabarytowych/fotore-
porterskich urządzeń rejestru-
jących dźwięk i/lub obraz z długim, wymiennym obiektywem. Podczas imprezy obowiązuje 
całkowity zakaz używania bezzałogowych statków powietrznych (dronów).

CZY MOŻNA WEJŚĆ NA ZAWODY Z PLECAKIEM LUB INNYM BAGAŻEM?

W związku z organizacją imprezy w podwyższonym rygorze sanitarnym Organizator nie udo-
stępnia punktów depozytowych. W związku z tym odradzamy zabierania ze sobą zbędnych 
przedmiotów (poza np. szalikiem, portfelem, kluczami, telefonem), a w szczególności przed-
miotów określonych jako zabronione. Prosimy rozważyć konieczność zabierania ze sobą na 
trybuny toreb/walizek/plecaków, których sprawdzanie opóźnia wejście na stadion. 

INFORMACJE ORAZ AKTUALNOŚCI

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych
www.memorialkamili.pl, silesia.diamondleague.com/home/ oraz www.stadionslaski.pl, 
a także mediów społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram), gdzie na bieżąco publikowane 
będą komunikaty oraz informacje dot. Memoriału.

http://www.memorialkamili.pl
http://silesia.diamondleague.com/home/
http://www.stadionslaski.pl
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1 RZUT MŁOTEM 2 3SKOK WZWYŻ PCHNIĘCIE KULĄ

5 RZUT OSZCZEPEM 6 TRÓJSKOK, SKOK W DAL4 SKOK O TYCZCE

3

PROGRAM MINUTOWY SILESIA MEMORIAŁU KAMILI SKOLIMOWSKIEJ

PLAN ROZMIESZCZENIA KONKURENCJI

400m kobiet bieg B
Finał trójskoku mężczyzn
Diamentowa Liga
400m ppł mężczyzn
Skok wzwyż kobiet
800m kobiet
Finał rzutu oszczepem kobiet
Skok w dal mężczyzn
100m mężczyzn
3000m kobiet
Rzut oszczepem mężczyzn
400m kobiet
400m mężczyzn
800m mężczyzn
Finał skoku w dal mężczyzn
200m kobiet
1500m kobiet
Finał rzutu oszczepem mężczyzn
100m kobiet

13:15
13:30
13:35
13:40
13:45
13:49
13:58
14:06
14:21
14:26
14:34
14:43
14:50
14:55
15:00
15:10
15:23
15:33
15:37

Ceremonia Otwarcia
Skok o tyczce mężczyzn
Rzut młotem kobiet i mężczyzn
60m Olimpiady Specjalne
Pchnięcie kulą mężczyzn
800m wózki wyścigowe
200m kobiet (para)
1500m handbike mężczyzn
100m ppł kobiet bieg 1
Finał pchnięcia kulą mężczyzn
100m ppł kobiet bieg 2
100m mężczyzn (para)
Trójskok mężczyzn
Pchnięcie kulą kobiet
100m chłopców
100m dziewcząt
Rzut oszczepem kobiet
100m ppł kobiet finał
Finał pchnięcia kulą kobiet

15:45
15:48
16:00
16:04
16:09
16:13
16:17
16:25
16:28
16:37
16:52
16:56
17:06
17:16
17:20
17:28
17:38
17:45
17:52


