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Podczas meczu piłki nożnej pomiędzy zespołami Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk zatrzymanych
zostało 14 osób, które swoim zachowaniem naruszyli bezpieczeństwo podczas trwania imprezy
masowej. Zatrzymani odpowiedzieli przed sądem w trybie przyspieszonym za naruszenie
przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Do zdarzenia doszło w dniu 22 kwietnia br. w Szczecinie na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Twardowskiego
podczas trwania meczu pomiędzy zespołami Pogoń Szczecin – Lechia Gdańsk. Policjanci, którzy dbali o bezpieczeństwo
podczas tej imprezy masowej zatrzymali łącznie 14 osób w wieku od 29 do 44 lat, w tym dwie kobiety.
12 zatrzymanych usłyszało zarzuty wnoszenia i posiadania alkoholu na teren imprezy masowej. Natomiast dwie
pozostałe osoby, w tym kibic Lechii Gdańsk, usłyszeli zarzuty związane z zakłócaniem przebiegu imprezy i posiadaniem
przedmiotów niedozwolonych. W tym czasie funkcjonariusze z Komisariatu Policji Szczecin Pogodno zbierali materiał
dowodowy pozwalający na rozpatrzenie tych spraw w trybie przyspieszonym. Sąd uznał wszystkich doprowadzonych na
salę rozpraw za winnych zarzucanych im czynów.
Wobec każdego z dwunastu zatrzymanych, którzy swoim zachowaniem naruszyli ustawę o bezpieczeństwie imprez
masowych sąd wymierzył karę grzywny w wysokości 2 tys. zł., zakazu wstępu na mecze piłki nożnej z udziałem Pogoni
Szczecin i Reprezentacji Polski rozgrywanych na terenie RP na okres 2 lat oraz zobowiązał do stawiennictwa we
właściwej jednostce Policji podczas trwania tych meczy na okres 6 miesięcy.
Wobec 29-latka ze Szczecina, który zakłócił przebieg imprezy masowej sędzia wydał wyrok skazujący orzekając karę
pozbawienia wolności na okres 6 miesięcy, wymierzył mu karę zakazu wstępu na wszelkie imprezy masowe na okres 3
lat na terenie RP oraz pokrycie kosztów i opłat sądowych. Natomiast 21-latek z województwa pomorskiego, który
posiadał niebezpieczne przedmioty sąd zdecydował o 2 letnim zakazie wstępu na imprezy masowe oraz obowiązku
zapłaty grzywny w wysokości 1,8 tys. złotych.
(KWP w Szczecinie / mg)
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