Supportersgids
FC Salzburg – KRC Genk (17/09/2019)

Eindelijk is het zover: Opnieuw Champions League. Het kampioenenbal. We hebben er zo lang
naartoe gewerkt. Zo lang van gedroomd.
Op dinsdag 17 september spelen we onze eerste uitwedstrijd in de groepsfase van de
Champions League. FC Salzburg uit Oostenrijk is de tegenstander, aftrap 21u.

Ticketinfo
Beschikbare vakken
In totaal zijn er 1.510 plaatsen (890 beneden, 620 boven. Je kan niet bewegen van boven naar
beneden of andersom) beschikbaar voor bezoekende supporters. De tickets worden verdeeld via
de supportersclubs van het OSV. Van de beschikbare tickets gaat 90% naar de 29 officiële
supportersclubs, de overige 10% wordt gebruikt voor de clubdelegatie.
Rolstoelgebruikers kunnen via Blue Army On Wheels contact opnemen met de SLO’s .
Buschauffeurs dienen zelf een ticket te hebben indien ze de wedstrijd willen bijwonen. Ze mogen
het stadion NIET betreden op basis van hun rittenblad.

Ticketprijzen
De tickets kosten €65 voor bezoekers.

Loketten
De loketten in Salzburg blijven gesloten. Iedereen dient op voorhand een ticket aan te kopen via
een officiële supportersclub van het OSV.

Stadionbezoek
Parking (zie bijlage 1)
Er zijn een 20-tal plaatsen voorzien voor bussen om te parkeren op de bezoekersparking aan de
west-zijde van het stadion. (Stadionstrasse 2, 5071 Wals-Siezenheim). Bussen kunnen
arriveren vanaf 7u in de ochtend op de parking, supporters kunnen dan het openbaar vervoer
nemen tot het stadscentrum.
Auto’s/minibusjes kunnen niet parkeren aan het stadion. Zij kunnen gratis parkeren in het
Designer-Outlet-Center Wals Himmelreich (DOC) op P1. Dat is voorbehouden voor
stadionbezoekers. Een gratis shuttle bus (vanaf 2u voor de match, tot 1u na de match) brengt
je in 5 minuten naar het stadion en terug. Je kan van hieruit ook gemakkelijk naar het
stadscentrum (buslijn 2 of 10).

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer (SVV) is gratis met je wedstrijdticket vanaf 6 uur voor de wedstrijd, tot de
laatste rit van de matchdag in de hele regio Salzburg.

Meeting point (zie bijlage 2)
Er is een meeting point voor supporters voorzien: RUDOLFSKAI.
Rondom deze plaats zijn er voldoende cafés om alvast iets fris te drinken voor de wedstrijd.
Ook onze SLO’s zullen hier rondlopen en antwoorden op al je vragen. Je bent niet verplicht hier
naartoe te komen.
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Begeleiding naar het stadion
Supporters kunnen een gratis shuttle bus nemen naar het stadion. FC Salzburg zorgt voor
shuttle bussen op de ‘Rudolfskai’ die vertrekken om 18u30. Zorg dat je om 18u15 daar bent.
Supporters zijn niet verplicht om mee te gaan met deze shuttle bus. Je kan ook zelf het
openbaar vervoer nemen naar het stadion.

In het stadion
Belangrijke praktische informatie voor in het stadion:
- In het stadion kan je enkel betalen met een debit- of creditcard.
- FC Salzburg werkt met herbruikbare bekers, die je kan inleveren na de match.
- Roken is toegelaten in het stadion (behalve een pijp of (kleine) sigaren).
- Er wordt alcohol geserveerd in het stadion.
- Het stadion gaat open vanaf 2u voor de wedstrijd.

Veiligheidsinfo
In het stadion van FC Salzburg dient iedere supporter zich te houden aan het reglement van
inwendige orde. Alle materialen worden gecontroleerd aan de ingang door de stewards van FC
Salzburg. Personen die dronken zijn of onder invloed van drugs, worden niet toegelaten in het
stadion.

Toegelaten
-

2 megafoons
2 drums
Kleine vlaggen van 1m30 (stok uit pvc en max. 2m en diameter 2cm)
5 grote vlaggen met telescopische stok (max. 4m)
Banners (max. hoogte 1,5m)

Verboden
-

Andere grote vlaggen
Niet doorgegeven sfeeracties
Alle materialen uit papier, karton of ander ontvlambaar materiaal
Rugzakken groter dan A4 formaat (er zijn enkele lockers)
Paraplu
Professionele camera’s of video camera’s
Wapens
Vuurwerk en alle andere pyrotechnische materialen

Sfeeracties/tifo
FC Salzburg laat tifo’s toe indien deze via de SLO’s van KRC Genk aan hun voorgesteld worden,
ten laatste 7 dagen voor de wedstrijd. Alle materialen moeten voorzien zijn van een B1
document over brandvrij materiaal. Dit document moet opgestuurd worden samen met een
ontwerp van de tifo.
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Vuurwerk
Zowel FC Salzburg als KRC Genk laten weten dat vuurwerk, rookbommen en andere
pyrotechnische materialen verboden zijn. Ook racistische en discriminerende gezangen zijn
niet toegelaten. Hierop staan zware boetes voor club én supporters.

Youth League
Supporters die graag een kijkje gaan nemen bij de Youth League wedstrijd op 17/9 kunnen naar
het ‘Stadion Grödig’ (Prötschhofstraße 26, 5082 Grödig, Oostenrijk), aftrap 15u. Tickets voor
deze match kosten €10.

Stadsbezoek
Salzburg FC is een team uit Oostenrijk, opgericht in 1933 onder de naam SV Austria Salzburg,
veranderde een laatste keer van naam in 2005. De club werd 6x op rij kampioen van Oostenrijk
en laat zo teams als Rapid Wien achter zich.
Salzburg is met ongeveer 150.000 inwoners de vierde grootste stad van Oostenrijk en ligt nabij
de grens met Duitsland. De veelbezochte binnenstad staat op de werelderfgoedlijst van
UNESCO en is dus zeker het bezoeken waard.
Betalen in Salzburg doe je gewoon met de euro, gemakkelijk dus. Op de meeste plaatsen kan je
ook met je debit-/creditcard betalen. De prijzen in de stad liggen over het algemeen iets hoger
dan in België, maar als je goed oplet kan je iets gelijkaardig als België gerust vinden.

Bezienswaardigheden
Wil jij graag de stad bezoeken? Kijk zeker naar de leukste toeristische bezienswaardigheden van
Salzburg via deze link: https://www.tripadvisor.be/Attractions-g190441-ActivitiesSalzburg_Austrian_Alps.html

Restaurants en Cafés
In het centrum en aan het meeting point Rudolfskai zijn er voldoende mogelijkheden om iets te
eten of drinken. Wil jij op zoek naar iets? Kijk zeker even via deze link:
https://www.tripadvisor.be/Restaurants-g190441-Salzburg_Austrian_Alps.html

Vragen of problemen?
Supporters die de verplaatsing naar Oostenrijk maken, kunnen gebruik maken van
onderstaande nummers bij vragen of problemen. In (medisch) nood kan je natuurlijk steeds
bellen naar het nummer 112.
SLO KRC Genk
Onze SLO’s zijn aanwezig in Oostenrijk:
- Stef Linsen: +32(0)496 311 630
- Roeland Friet: +32(0)476 915 676
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Bijlage 1

Bijlage 2
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