Warszawa, dn. 2 sierpnia 2018 r.

Komunikat Komisarza Ligi z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w sprawie przedmiotów zabronionych w trakcie meczów PGNiG Superligi w sezonie 2018/2019

a. Osoby uczestniczące w imprezie sportowej organizowanej w ramach rozgrywek PGNiG
Superligi w piłce ręcznej mężczyzn są zobowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający
bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu
(terenu) i regulaminu imprezy sportowej.
b. Zakazuje się w używania i propagowania w trakcie imprez sportowych organizowanych
w ramach rozgrywek PGNiG Superligi w piłce ręcznej mężczyzn treści o charakterze
dyskryminacyjnym, rasistowskim, ksenofobicznym, wulgarnym, prowokacyjnym, a także
demonstrujących wszelkie poglądy polityczne, światopoglądowe, ideologiczne, religijne oraz
wszelkie inne nie mające związku z zawodami i rywalizacją sportową.
c. Zabrania się wnoszenia, na imprezy sportowe organizowane w ramach rozgrywek PGNiG
Superligi w piłce ręcznej mężczyzn i posiadania przez osoby w niej uczestniczące, broni lub
innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych,
materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
a także napojów alkoholowych, o ile ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.) nie stanowi inaczej.
d. Za broń uznaje się w szczególności:
a) broń palną;
b) broń pneumatyczną;
c) miotacze gazu obezwładniającego;
d) broń białą, w tym także pałki, kije bejsbolowe, lub ich imitacje, itp.
e) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej
f) każdy inny przedmiot, którym można, odpowiednio używając go w bójce, narazić człowieka
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu
e. Za przedmiot inny niebezpieczny uznaje się, w szczególności: wszelkie przedmioty z ostrymi
lub metalowymi zakończeniami, opakowania i przedmioty ze szkła lub metalu, napoje w
butelkach plastikowych o pojemności większej niż 0,5 l, wszelkie przedmioty twarde, ciężkie,
mogące stanowić zagrożenie w przypadku ich użycia przeciwko innemu uczestnikowi imprezy
lub rzucenia, pojemniki z gazem, cieczą, czy też inną substancją chemiczną
f.

Zakazane jest wnoszenie i używanie przedmiotów do wywoływania sygnałów świetlnych lub
dźwiękowych o natężeniu lub rodzaju dźwięku mogącym spowodować dyskomfort uczestników,
lub utrudnić rozgrywanie zawodów, w tym w szczególności:
a. gwizdków,
b. syren,
c. innych mechanicznych lub elektrycznych urządzeń nagłaśniających,
d. wuwuzeli oraz dużych trąbek, mechanicznych kołatek
e. urządzeń mechanicznych lub pneumatycznych wydających dźwięki imitujące wystrzały
, wybuchy, lub inne mogące wywołać niepokój lub panikę uczestników
f. wskaźników laserowych
g. Dopuszczalne jest:
a. wnoszenie flag i transparentów o wymiarach nie większych niż 1,5 x 2 m, a większych za
pisemną zgodą organizatora meczu. Flagi nie mogą być wyposażone w drewniane lub
metalowe drzewca,

b. bębenków oraz niedużych bębnów, pod warunkiem, używania ich w sposób nie
powodujący dyskomfortu innych uczestników imprezy. Użycie dużych bębnów wymaga
zgłoszenia i uzyskania zgody organizatora meczu,
c. w drodze wyjątku: użycie transparentów i flag nie odnoszących się bezpośrednio do
rozgrywanych zawodów lub rywalizacji sportowej, mających na celu upamiętnienie
ważnych historycznie lub społecznie wydarzeń, tylko pod warunkiem uzyskania
wcześniejszej pisemnej zgody organizatora. Udzielający zgody organizator przyjmuje na
siebie odpowiedzialność za zgodność prezentowanych treści z innymi warunkami
niniejszego Komunikatu.
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