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Stadiony z najgoręcej dopingującymi kibicami
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Na tych obiektach nie ma mowy o ciszy. Kibice tych drużyn dają z siebie wszystko, emocje
kipią, a atmosfera na stadionie jest naprawdę gorąca. Magazyn France Football opublikował
ranking najgorętszych stadionów na świecie, postaramy się Wam przybliżyć 6 takich miejsc.

Latynoski temperament i pełne stadiony
La Bombonera - Buenos Aires
Miejsce numer jeden bezapelacyjnie wygrywa stadion La Bombonera w Buenos Aires. To tam rozgrywa swoje mecze
argentyński zespół Boca Juniors. I to w tym miejscu co najmniej raz do roku odbywają się derby z River Plate. Jest to
święty dzień w Argentynie, zarówno dla kibiców, zawodników i całego miasta. Tak naprawdę, to co się dzieje na
boisku, to sprawa drugorzędna. Liczy się pojedynek na gardła między Bocą a River Plate.

Estadio Monumental - Buenos Aires
Ten wybór nie jest zaskoczeniem. Była Boca Juniors, teraz pora na głównego rywala - River Plate. Kolejny stadion w
Buenos Aires, tym razem to Estadio Monumental, który jest w stanie pomieścić ponad 65 tysięcy fanów, co stwarza
szansę do stworzenia pięknego dopingu. Najgoręcej - jak można się spodziewać - bywa na meczach derbowych. Od

samego oglądania wideo z tych meczów włos staje dęba. A bycie na tym spotkaniu osobiście, musi być wielkim,
niezapomnianym przeżyciem.

Wszędzie dobrze, ale w Europie najlepiej?
Anfield - Liverpool
Przenosimy się na kontynent europejski, a dokładniej na Wyspy Brytyjskie. To tutaj, na Anfield Road w Liverpoolu,
drżą trybuny od dopingu kibiców. Nieważne czy to derbowy mecz Premier League z Evertonem, Liga Mistrzów z
Athletico Madryt, czy Puchar Anglii z Manchesterem United. Piękny hymn Liverpoolu F.C. “You’ll never walk alone”
słychać nie tylko na stadionie, ale i w okolicznych ulicach. Na Anfield zasiąść może ponad 54 tysięcy kibiców i rzadko
kiedy możemy zobaczyć tam wolne krzesełka. W takiej atmosferze, rywale nie mają łatwego zadania, często
odzwierciedla się to w kursach, które przygotowuje bukmacher, wskazując w roli zdecydowanego faworyta
gospodarza spotkania.

Signal Iduna Park - Dortmund
Podium zamyka nie kto inny jak Borussia Dortmund. To oni mogą pochwalić się najgłośniejszym dopingiem oraz
najlepszą atmosferą na trybunach w Niemczech. Od lat zajmują oni wysokie miejsce w tym rankingu, a nie inaczej
było w tym roku. Stadion Signal Iduna Park może pomieścić nawet 81.365. W większości przypadków wszystkie
miejsca na trybunach są zajęte, a zamiast krzesełek widoczne są tylko żółte i czarne odcienie koszulek.

Stadion Rajko Miticia - Belgrad
Bałkany nigdy nie słynęły z ciszy, sytuacja nie wygląda inaczej na trybunach. W Belgradzie, stolicy Serbii, swoje
domowe mecze rozgrywa nie kto inny jak Crvena Zvezda - najbardziej utytułowana drużyna Superligi Serbskiej (ex
aequo z Partizanem Belgrad - 10 tytułów mistrza Serbii). Oprócz świetnych wyników zespołu, aktualny lider może się
pochwalić niezwykłą atmosferą na trybunach, a doping kibiców Crveny oraz ich oprawy znane są na całym świecie.

Celtic Park - Glasgow
Piąte miejsce przypadło kolejnej brytyjskiej drużynie - Celticowi Glasgow. Celtic Park, w stolicy Szkocji oferuje kibicom
ponad 60 tysięcy miejsc stadionowych, a średnia z poprzednich lat zawsze była bliska kompletu publiczności
(powyżej 55 tysięcy). O tym, że fani mistrza Szkocji mają moc i potrafią stworzyć genialną atmosferę, mogli się
przekonać kibice Legii Warszawa w 2014 roku. W tych meczach, oprócz ciekawego widowiska na murawie, piękny
spektakl mogliśmy obserwować także na trybunach.
W tym rankingu znajdziemy także polski akcent. Legia Warszawa uplasowała się na 25 miejscu. Wyprzedziła ona
między innymi, takie stadiony jak: Santiago Bernabeu, Old Trafford czy Camp Nou.
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