
 

Szanowni zawodnicy! 

 

Poniżej kilka ważnych informacji z którymi prosimy się zapoznać. 
Wspólne przestrzeganie przyjętych zasad na pewno wpłynie na 

poprawę warunków w jakich toczymy rozgrywki Legia Biznes Cup. 

1. Wjazd/wejście - na obiekt wjeżdzamy bramą nr 4  kierujemy się aż do 
bramy garażowej. Auta parkujemy na zewnątrz nie zastawiając wjazdu do 

garażu. Tam znajduje się wejście prowadzące do szatni Ligi Biznesu, które 
znajdują się na 1 piętrze. 

2. Szatnie - kluczyki od szatni pobieramy w pomieszczeniu FDP (obok szatni 

nr 1). Prosimy o przebieranie się w szatni, a nie na boisku. Im więcej miejsca 
na boisku, tym większy komfort dla Was i dla sędziów. 

3. Boisko naturalne - mamy absolutny zakaz wchodzenia na boisko 

naturalne. Poruszać się możemy jedynie po kostce brukowej i boisku 
sztucznym. 

4. Rozgrzewka - na boisko sztuczne możemy wejść dopiero w momencie 
kiedy opuści je Akademia Piłkarska Legii Warszawa. Do rozgrzewki służy 

strefa środkowa (wzdłuż siatki rozłożonej na połowie boiska) za bramkami 
oraz strefy boczne. Często się zdarza, że wolne jest boisko nr 4. Tam możemy 

rozgrzewać się z piłką. Jeżeli boisko to jest zajęte to rozgrzewkę z piłką 
możemy zacząć dopiero po zakończenu meczu na danym boisku. Pomiędzy 
boiskami możemy rozgrzewać się jedynie bez piłek. 

5. Protokoły - przed każdą edycją wysyłamy prośbę o uaktualnienie składu. 
W razie gdybyście zauważyli podczas wypisywania protokołu, że kogoś 
brakuje to proszę o dopisanie takiej osoby. W momencie gdy na liście 

znajdują się zawodnicy, którzy już z Wami nie będą grać proszę o skreślenie 
na protokole. 

6. Gatorade/woda - do Waszej dyspozycji znajdują się napoje. Zwykle są 

one ustawiane w okolicach środka boiska. Bardzo prosimy o nieotwieranie 
baniaków z napojami. W momencie kiedy zostawicie odkręcony baniak dostają 
się wewnątrz róźne brudy. Nie jest to dla Was na pewno komfortowe. 



 

7. Znaczniki - po zakończonym meczu prosimy o zwrot znaczników jeżeli 
były one przez Was używane. 

8. Piłki - piłki do rozgrzewki możecie pobierać w miejscu wydawania 

kluczyków do szatni. Jeżeli są jeszcze wolne piłki to osoba pełniąca tam dyżur 
ma Wam obowiązek wydać piłkę zapisując jaka drużyna pobrała piłkę. Po 

meczu prosimy o ich zwrot. Piłek meczowych niestety nie możemy użyczać do 
rozgrzewki. 

9. Bilety - proszę o przestrzeganie terminu dostarczania plików z biletami na 
dane mecze. Te daty są ustalane z Punktem Obsługi Kibica i po tym terminie 

istnieje ryzyko, że nie będzie możliwości nabicia biletów 

 

W przypadku pytań i sugestii zapraszamy do kontaktu 

Organizatorzy Legia Biznes Cup 

 


