
 

 

 

 

 

 

Warszawa, dn. 30 sierpnia 2019 r.  

 

Komunikat Komisarza Ligi z dnia 30 sierpnia 2019 r.  

w sprawie przedmiotów zabronionych w trakcie meczów PGNiG Superligi w sezonie 2019/2020 

 

1. 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.  

2. 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 o charakterze ideologicznym. 

3. 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, napojów alkoholowych, o ile ustawa z dnia 20 marca 

2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1160 z późn. zm.) nie 

stanowi inaczej, środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

4. Za broń uznaje się w szczególności: 

a) broń palną, w tym broń bojową, myśliwską, sportową, gazową, alarmową i sygnałową; 

b) broń pneumatyczną; 

c) miotacze gazu obezwładniającego; 

d) broń białą w postaci: ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastetów 

i nunczako, pałek posiadających zakończenie z ciężkiego i twardego materiału lub 

zawierających wkładki z takiego materiału, pałek wykonanych z drewna lub innego 

ciężkiego i twardego materiału, imitujących kij bejsbolowy, 

e) broń cięciwowa w postaci kusz, 

f) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektryczne 

g) przedmiot, którym można, odpowiednio używając go w bójce, narazić człowieka na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu 

5. Za przedmiot inny niebezpieczny uznaje się, w szczególności  

a) parasolki z ostrym zakończeniem, 

b) kaski, 

c) napoje w puszkach, butelkach szklanych, butelkach plastikowych pow. 0.5l, 

d) wuwuzele i trąbki, 

e) wskaźniki laserowe, 

f) buty o metalowych zakończeniach, łańcuchy, ozdoby z kolcami, 

6. Dopuszczalne jest wnoszenie flag o wymiarach nie większych niż 1,5 x 2 m, a większych  

za pisemną zgodą organizatora meczu.  
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Komisarz Ligi  

r.pr. dr Piotr Łebek  


