Supportersgids
Slavia Praag – KRC Genk (14/02/2019)

Op donderdag 14 februari spelen we de heenwedstrijd van de 1/16e finale in de Europa
League. Genkies beleven hun valentijn dit jaar in Praag, want Slavia Praag is de
tegenstander, aftrap 18u55.

1. Ticketinfo
Beschikbare vakken
In totaal zijn er 950 plaatsen beschikbaar voor bezoekende supporters. De tickets
worden verdeeld via de supportersclubs van het OSV.

Opgelet: Alle tickets voor deze verplaatsing zijn uitverkocht.
Buschauffeurs dienen zelf een ticket te hebben indien ze de wedstrijd willen zien (OSV).
Ticketprijzen
De tickets kosten €17 voor bezoekers.
Loketten
De loketten in Praag blijven gesloten. Alle tickets dienen op voorhand gekocht te
worden.

2. Stadionbezoek
Parking
Op ‘Away Sector Parking P4’ is er plaats voor 5 bussen. Belangrijk om de
nummerplaten door te geven via de SLO’s. Er is een kostprijs voor bussen van 500CZK.

Auto’s of minibusjes moeten zelf op zoek naar een parking in de stad. Aan het stadion
zijn er onvoldoende mogelijkheden om te parkeren.
Meeting point en begeleiding naar het stadion
Iedereen is welkom op de meeting point: OLD TOWN SQUARE.

Van daaruit trekken we naar het stadion via de metro. De politie van Praag heeft
aangegeven dit te begeleiden. We vragen supporters dan ook om te verzamelen op dat
plein en te groeperen. De SLO’s zijn ook ter plekke om informatie te geven en mee te
begeleiden. De metro zal vanaf Old Town Square naar Zelivskeho/Strasnicka gaan en
dan trekken we te voet naar het Sinobo Stadion/Eden Arena.
We spreken af om 16u15 op het plein en om 16u45 vertrekken we in groep onder
politiebegeleiding naar het stadion.
In het stadion
Het stadion opent om 17u, met één grote veiligheidscontrole. In het stadion kan je
betalen met Tsjechische kronen of euro’s, terugbetaling is uiteraard met Tsjechische
kronen. Er zijn geen alcoholische dranken beschikbaar in het stadion.
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3. Veiligheidsinfo
•
•

•

Deze wedstrijd valt onder het reglement van inwendige orde van Slavia Praag:
https://bit.ly/2Tl3RIv
Bijzondere bepalingen:
o Banners: Toegelaten alleen aan de hekken aan de zijkanten
o Trommel: Toegelaten
o Megafoon: Toegelaten
o Kleine vlaggen: Toegelaten onder UEFA standaarden
o Grote vlaggen: Toegelaten onder UEFA standaarden
o Rugzakken: Normale rugzakken zijn toegelaten, geen reisrugzakken
Het is verboden te roken in het stadion.

!! Vuurwerk, rookbommen en ander pyrotechnisch materiaal is ten strengste
verboden. Ook racistische en discriminerende gezangen zijn niet toegelaten.
Hierop staan zware boetes voor club én supporters!!
4. Stadsbezoek
Praag is de hoofdstad van Tsjechië en heeft 4 teams in de Tsjechische eerste klasse
met Slavia Praag, Sparta Praag, Dukla Praag en Bohemians 1905. De stad is één van
de Europese hoofdsteden waar veel toeristen graag een citytrip maken. Ideaal dus voor
onze supporters om enkele leuke trekpleisters te bezichtigen.
In Tsjechië is de Tsjechische Kroon de munteenheid. Op dit moment is 1 euro ongeveer
25 Tsjechische Kronen. Op vele plaatsen in Praag kan je met beide munteenheden
betalen.
Bezienswaardigheden
https://www.tripadvisor.be/Attractions-g274707-Activities-Prague_Bohemia.html
Restaurants en Cafés
https://www.tripadvisor.be/Restaurants-g274707-Prague_Bohemia.html

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