KOMENDA MIEJSKA POLICJI W KATOWICACH
https://katowice.policja.gov.pl/k14/informacje/wiadomosci/271588,7-zatrzymanych-pseudokibicow-po-sobotnim-meczu.html
2022-08-12, 11:39

7 ZATRZYMANYCH PSEUDOKIBICÓW PO SOBOTNIM MECZU
Data publikacji 14.10.2019

W sobotnie popołudnie prawie 300 śląskich policjantów zabezpieczało mecz pomiędzy drużynami
GKS Katowice oraz Elany Toruń. Już przed meczem było niespokojnie, jednak do prawdziwej
awantury doszło bezpośrednio po zakończonym spotkaniu piłkarskim. Organizator imprezy
zwrócił się do Policji o pomoc. Mundurowi zatrzymali 7 najbardziej agresywnych kiboli i
wylegitymowali ponad 200. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, które skutecznie
ostudziły zapędy stadionowych chuliganów.
W sobotnie popołudnie policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, a także katowickiego, bielskiego i
częstochowskiego oddziału i poddziału prewencji zabezpieczali spotkanie drużyn GKS-u Katowice i Elany Toruń. Mecz
został zakwaliﬁkowany jako mecz podwyższonego ryzyka. Już przed spotkaniem kibice Elany oraz Ruchu Chorzów
połączyli swoje siły i przeszli ulicami w kierunku stadionu GKS-u. Przejście kibiców zabezpieczali również policjanci z
Chorzowa, którzy służbę pełnili m.in. na koniach, a także kierowali ruchem drogowym na trasie przemarszu. Podczas
przemarszu policjanci użyci środków przymusu bezpośredniego: pałek, gazu oraz siły ﬁzycznej, wobec tych, którzy nie
stosowali się do poleceń mundurowych. Kilku pseudokibiców zostało ukaranych mandatami. Niestety po sportowej
potyczce również było niespokojnie. Grupa pseudokibiców próbowała doprowadzić do konfrontacji i sforsowała bramę na
sektorze C, katowickiego stadionu. Ze względów bezpieczeństwa, na wniosek organizatora imprezy, Policja podjęła
działania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych za bezpieczeństwo w trakcie
takiej imprezy, odpowiada organizator. Dopiero gdy działanie służb porządkowych jest nieskuteczne, organizator
występuje do Policji o udzielenie pomocy. Policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego, na obiekt wprowadzone
zostały również konie służbowe. W rezultacie tych działań zatrzymano 7 osób, byli to najbardziej agresywni chuligani
stadionowi. Sześciu z nich osadzono w policyjnym areszcie. Zatrzymanym przedstawiono zarzuty m.in.: naruszenia
nietykalności funkcjonariuszy, znieważenia funkcjonariuszy, udziału w zbiegowisku, a także zarzuty z ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych. Zatrzymanym grozi kara do 5 lat więzienia i stadionowe zakazy. W trakcie
zabezpieczenia policjanci wylegitymowali 200 kibiców, którzy uczestniczyli w tych zajściach. Teraz policjanci sprawdzają
zapisy z kamer stadionowych i służbowych. Nie wykluczamy, że po analizie tego materiału dojdzie do kolejnych
zatrzymań.

