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Policjanci czuwają nad bezpieczeństwem w trakcie odbywających się Mistrzostw Europy
w Piłce Ręcznej Mężczyzn - EHF EURO 2016. Mundurowi dbają o bezpieczeństwo
zawodników, kibiców, mieszkańców oraz osób odwiedzających miasta, gdzie odbywają
się zmagania szczypiornistów. Sześciu policjantów z garnizonu śląskiego znalazło się w
gronie 16 oﬁcerów łącznikowych z całego kraju, opiekujących się poszczególnymi
drużynami. Są to policjanci z Bielska-Białej, Cieszyna i z KWP w Katowicach.
Mecze w pierwszej fazie rozgrywane były w Katowicach, Krakowie,
Wrocławiu i Gdańsku. Policyjne zabezpieczenie, to działania typowe dla tego
typu imprez sportowych: eskorty, pilotaże i zabezpieczenia prewencyjne
meczów. Ponadto przy każdej drużynie narodowej akredytowany został
jeden policjant. Jest to Oﬁcer Łącznikowy do Spraw Bezpieczeństwa
Drużyny, zwany też TSLO (Team Security Liaison Oﬃcer). Wśród 16
oﬁcerów łącznikowych w całym kraju, akredytowanych do tych zawodów,
znalazło się sześciu policjantów z garnizonu śląskiego. Są to policjanci z
Bielska-Białej, Cieszyna i z KWP w Katowicach. Oﬁcerowie łącznikowi
podróżują ze szczypiornistami i są odpowiedzialni za drużyny od momentu
oﬁcjalnego przybycia na mistrzostwa do chwil opuszczenia kraju, po
zakończeniu udziału w turnieju. Głównym ich zadaniem jest zapewnienie
bezpieczeństwa, organizowanie eskort oraz dbanie, m.in. o to, żeby
przemieszczanie się drużyn na treningi i mecze odbywało się płynnie.
Współpracują oni również z pracownikami ochrony hali, na których
odbywają się mecze oraz treningi, jak również z obsługą hoteli, w których
zakwaterowane są reprezentacje. Pomimo wyznaczonych zadań,
skupiających się głównie na zapewnieniu bezpieczeństwa poszczególnym
drużynom, oﬁcerowie łącznikowi dostosowują się do zaistniałych sytuacji. Na
bieżąco współdziałają także z szefami ochrony mistrzostw oraz sztabami
operacji i podoperacji policyjnych.
TSLO to funkcja, która po raz pierwszy została utworzona na potrzeby operacji policyjnej „HAT-TRICK 2012”,
czyli zabezpieczenia EURO 2012. Aby zostać Oﬁcerem Łącznikowym do Spraw Bezpieczeństwa Drużyny
należy spełnić kilka wymagań. Warunkiem jest dobra znajomość języków – najlepiej kilku, posiadanie prawa
jazdy i co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy policyjnej. Ponadto wymagana jest umiejętność
samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, kreatywność, umiejętności negocjacyjne,
organizacyjne i komunikacyjne, dyspozycyjność, znajomość struktur bezpieczeństwa publicznego oraz
zabezpieczenia imprez sportowych, a także doświadczenie we współpracy z innymi podmiotami.

