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LUBUSKIE DERBY ŻUŻLOWE ZABEZPIECZANE PRZEZ
POLICJANTÓW
Za nami kolejne żużlowe derby ziemi lubuskiej. Zielonogórscy policjanci przy wsparciu
funkcjonariuszy z innych jednostek zabezpieczali to wyjątkowe wydarzenie sportowe. Niestety nie
obyło się bez incydentów, po których policjanci zatrzymali trzy osoby, a dwie inne zostały
przewiezione do izby wytrzeźwień.
W niedzielę (28 lipca) o godz. 19.30 na stadionie żużlowym przy ul. Wrocławskiej w Zielonej Górze rozpoczęły się kolejne w
tym sezonie derby żużlowe pomiędzy zawodnikami z Zielonej Góry i Gorzowa Wlkp. Do tego wyjątkowego wydarzenia
sportowego zielonogórscy policjanci przygotowywali się już od kilku dni – planowali odpowiednią liczbę policjantów w
wyznaczonych miejscach, a także przygotowywali warianty działania w przypadku różnych sytuacji.
Zielonogórscy policjanci mają bardzo duże doświadczenie w zabezpieczaniu meczów żużlowych w tym także takich jak
minione derby. Funkcjonariusze zawsze podchodzą do tych imprez z dużym zaangażowaniem i starają się przewidywać różne
sytuacje, żeby być na nie gotowym i nie dopuścić do łamania prawa. W zabezpieczeniu tej imprezy brali udział zielonogórscy
policjanci prewencji, ruchu drogowego, służby śledcze i kryminalni, których wspierali funkcjonariusze z Samodzielnego
Pododdziału Prewencji KWP w Gorzowie Wlkp. Wszystko po to, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa uczestnikom
żużlowego meczu.
Niestety, podczas imprezy nie obyło się bez incydentów: odpalone zostały środki pirotechniczne, jak również policjanci
odnotowali próbę wejścia na stadion mężczyzny z zakazem stadionowym, który usiłował sforsować ogrodzenie. Mężczyzna
został zatrzymany i wkrótce usłyszy zarzuty. Podobnie było w przypadku odpalenia materiałów pirotechnicznych. Policjanci
zatrzymali w tej sprawie 19-letniego mieszkańca powiatu nowotomyskiego. Kolejnym, trzecim zatrzymanym był mężczyzna,
który w czasie trwania imprezy masowej wdarł się na stadion bez biletu, wchodząc razem z inną osobą. Ponadto dwie osoby
zamiast na mecz, traﬁły do izby wytrzeźwień. Pomimo tych incydentów, na które służby zareagowały natychmiastowo,
imprezę można uznać za spokojną i bezpieczną.
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