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BEZPIECZNIE PODCZAS FINAŁU PUCHARU POLSKI WE
WROCŁAWIU
Data publikacji 03.05.2013

Mecz ﬁnałowy Pucharu Polski,rozegrany 2 maja 2013 r. we Wrocławiu pomiędzy drużynami
piłkarskimi Śląska Wrocław i Legii Warszawa, przebiegł spokojnie. Obejrzało go 35 tys. kibiców i
nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów. Nad bezpieczeństwem uczestników tej
imprezy sportowej oraz zapewnieniem ładu i porządku publicznego - czuwalo około 1200
policjantów.
Wczoraj na Stadionie Miejskim we Wrocławiu odbył się mecz ﬁnałowy Pucharu Polski w Piłce Nożnej, podczas którego
rywalizowały ze sobą zespoły Śląska Wrocław i Legii Warszawa. Mecz obejrzało 35 tys. kibiców, w tym blisko 2 tys.
sympatyków drużyny gości. Choć zakwaliﬁkowano tę imprezę sportową w zakresie bezpieczeństwa, jako mecz
„podwyższonego ryzyka”, ﬁnał przebiegł spokojnie i bezpiecznie. Nie odnotowano żadnych poważniejszych incydentów.
W wyniku prowadzonych działań, funkcjonariusze zatrzymali kilka osób, które swoim zachowaniem złamały m.in.
przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
Dolnośląscy policjanci już wcześniej przygotowali się do zabezpieczenia tej imprezy sportowej, biorąc pod uwagę
wszelkie, mogące wystąpić zagrożenia. Działania prowadzone były w wielu obszarach. Uczestniczyli w nich policjanci
pionów prewencji, ruchu drogowego i operacyjnego. Dolnośląskich policjantów wspierali także funkcjonariusze z Katowic,
Poznania, Gorzowa Wielkopolskiego, Warszawy i Kielc. Prowadzone działania, ukierunkowane na zapewnienie
bezpieczeństwa uczestnikom tej imprezy sportowej oraz ładu i porządku publicznego - przed, w trakcie i po meczu,
wspierane były także z powietrza przez policyjny śmigłowiec komendy wojewódzkiej we Wrocławiu.
Policjanci prowadzili też działania mające na celu usprawnienie ruchu drogowego na ciągach komunikacyjnych,
przebiegających w okolicy miejsca imprezy, a w szczególności po jej zakończeniu, z uwagi na bardzo duże natężenie
ruchu pojazdów. Upłynnienie ruchu pieszego i kołowego, gdy w jednym czasie stadion opuściło 35 tys. osób, nie było
łatwym zadaniem. Dlatego we wszystkich newralgicznych miejscach, obecne były policyjne patrole, które kierowały
ruchem. W niedługim czasie, po zakończeniu meczu, ruch na okolicznych ulicach odbywał się już płynnie. Przez cały
czas funkcjonariusze monitorowali i zabezpieczali też trasy przemieszczania się kibiców obu drużyn.
W związku z działaniami zabezpieczającymi przebieg imprezy, funkcjonariusze zatrzymali łącznie 7 osób, które
posiadały i wniosły na teren imprezy materiały pirotechniczne, rzuciły butelką w jednego pracownika ochrony,
niestosowały się do poleceń służb porządkowych oraz pobiły się między sobą. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali w
pobliżu stadionu 1 osobę, posiadającą przy sobie środki odurzające.
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