
Badanie kibiców:

Źródło: (ogólnopolskie badanie kibiców żużla Sport Analytics)

ponad
80%
kibiców

jest na stadionie 
minimum 30 min 
przed meczem

4,50
/5

ocena atmosfery 
na meczach 
żużlowych

blisko
50%
kibiców

pojawia się 
na wszystkich 
meczach klubu

4,25
/5

ogólne poczucie 
bezpieczeństwa 
podczas meczu

Arge SpeedwAy 
wAndA KrAKów

Historia
 » 1930 – pierwsze zawody żużlowe w Krakowie

 » 1960 – awans do ekstraklasy

 » 2010 – reaktywacja pod szyldem Speedway Wanda

 » 2018 – turniej 60 lat żużla w Nowej Hucie

Emocje
 » 2500 – średnia frekwencja na meczach

 » 5500 – największa ilość widowni w 2018

 » 200 000 –  liczba osób korzystających ze 
stadionu w 2017 roku (źródło ZIS)

Media
 » 8 – fotogalerii / 12 artykułów po każdym spotkaniu 

 » ponad 8000 – fanów na Facebooku

 » blisko 500 –  informacji rocznie na największym portalu żużlowym w Polsce



bandy (część wewnętrzna) koziołek startowy

reklama w parku maszyn

bandy (część zewnętrzna)

reklama na wieżyczce sędziowskiej

koziołek na murawie stadionu

telebim

flagi na koronie stadionu 

reklama na ściance telewizyjnej



Słowo od Prezesa
Szanowni Państwo,

Speedway w Krakowie ma długą tradycję. 
Mimo przerw klub zajmuje ważne miejsce 
na żużlowej mapie Polski. W trakcie 
długiej historii nasz tor gościł najlepszych 
zawodników na świecie, był areną zmagań 
ligowych oraz reprezentacyjnych. Naszym 
zadaniem jest kontynuowanie tradycji 
i rozwój tej dyscypliny w stolicy małopolski. 
Zrobimy wszystko, aby speedway w naszym 
mieście przyciągał całe rodziny i tworzył 
bezpieczną, emocjonującą atmosferę. 
Liczę, że pomożecie w tej misji i razem 
kontynuujemy piękną historię.

Paweł Sadzikowski

Stadion
 • Adres: Odmogile 1B, 31-751 Kraków
 • Data otwarcia: 1957 r.
 • Rekord toru: 64,98 s, Andriej Karpov, 
26 kwietnia 2015

 • Rekord frekwencji:  25.000 widzów 
(11.10.1960 Polska – Anglia 46:62)

 • Prędkość na 
prostych: 
ok. 100 km/h • Przyspieszenie 

do 100 km/h: 
ok. 3 sekundy  • Długość toru: 

389,5 m

 • Pojemność trybun: 
8.000 miejsc

Arge Speedway Wanda
Krakowski Klub Żużlowy Sp. z o.o.
ul. Stadionowa 21 31-751 Kraków

www.SPeeDWAyWAnDA.pl

  530 497 955

 krakowskiklubzuzlowy@gmail.com

  /SPeeDWAyWAnDAKRAKoW

  /SPeeDWAy_WAnDA

  /SPeeDWAyWAnDAKRAKoW

Ośrodki żużlowe w Polsce


