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Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Проведення масштабних заходів спортивного характеру супроводжується великим 
скупченням людей. Це нерідко призводить до виникнення небезпечних ситуацій з трагічни
ми наслідками. Так, тільки у 80-90-х рр. XX ст. сталося понад десять масштабних футбольних 
трагедій, у яких 268 осіб загинуло та сотні осіб зазнали серйозних ушкоджень.

Аналіз надзвичайних ситуацій, що виникають під час проведення масштабних спортив
них заходів, показав що найбільш трагічними були таки фактори як: футбольне хуліганство, 
тиснява; обвал конструкцій; пожежі; терористичні акти.

1. Терористичні акти. На мюнхенській Олімпіаді (5 вересня 1972 року) 8 палестин
ських терористів вбили двох членів збірної Ізраїлю, а потім узяли у заручники ще 9 осіб. 
Протистояння закінчилося перестрілкою із німецькою поліцією, у результаті котрої загинуло 
п'ять терористів, німецький поліцейський і всі дев'ять ізраїльських заручників. Цей теракт 
залишається одним з найтрагічніших в історії Олімпійських ігор.

2. Тиснява. Як показав аналіз, компресійна асфіксія, яка виникає під час тисняви в ре
зультаті здавлення грудної клітини і живота, є чи не найчастішою причиною смерті під час 
проведення масових спортивних заходів. Так 2 січня 1971 року на шотландському стадіоні 
«Айброкс» через недостатню ширину проходів на останніх секундах матчу виникла тиснява 
під час якої загинуло 66 чоловік та 140 осіб було поранено.

Аналогічний випадок стався через 11 років у Москві, на стадіоні «Лужніки». На 
останніх хвилинах матчу Кубка УЄФА «Спартак» -  «Хаарлем» у тисняві загинуло 66 уболі
вальників «Спартака», багато з яких були ще підлітками. Це стало найтрагічнішим випадком 
в історії радянського та російського спорту.

На англійському стадіоні «Хілсборо» 15 квітня 1989 року під час півфінального матчу 
Кубка Англії з футболу в результаті тисняви загинуло 96 чоловік, 766 отримали поранення.

Проаналізувавши трагедії , які відбулись на стадіонах можна виділити ряд факторів, 
через які відбувалась тиснява, яка в свою чергу спричиняла паніку та масову загибель людей. 
А саме це велика кількість людей , яка намагалась одночасно покинути стадіон; недостатня 
міцність конструкцій, які під натиском натовпу не витримували і обвалювалась; несприятли
ві погодиі умови; агресивність і насильство збоку вболівальників; недостатня організованість 
охорони на стадіонах.

3. Футбольне хуліганство. Витоки навколофутбольного насильства беруть свій поча
ток у Британії. Наприкінці 1970-х початку 1980-х років внутрішня проблема Англії набрала 
загальноєвропейський масштаб. В 1985 році на бельгійському стадіоні «Ейзель» перед фі
нальним матчем УЄФА між клубами «Ювентус» і «Ліверпуль» футбольні хулігани- 
прихильники «Ліверпуля», перелізли через огорожу, яка розділяла фанатів, та затакували 
італійських фанів. Вболівальники «Ювентуса» в паніці почали тікати, шіе вперлися у напівз- 
руйновану стіну між секторами. Під тиском людей стіна не витримала і впала, В результаті 
загинуло 39 уболівальників, 500 осіб було поранено. Катастрофу назвали «найжахливішою 
годиною в історії турнірів УЄФА».

Проблема футбольного хуліганізму досі актуальна в країнах Південно-Східної Євро
пи: Греція, Італія, Польща, Росія, Сербія, Туреччина, Хорватія.

4. Пожежі, обвал конструкцій. Згадаємо такі дати:
-  11 травня 1985 року7. Бредфорд. Англія. Під час футбольного матчу на стадіоні зго

ріла дерев’яна трибуна. Загинуло 52 чоловіки, 200 отримали опіки.
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-  5 травня 1992 року. Бастія. Франція. Під час матчу чемпіонату Франції «Бастія»- 
«Олімпік» обвалилась частина трибуни. 15 чоловік загинуло;

-  6 травня 1995 року. Лісабон. Португалія. Руйнування огородження верхнього яруса 
стадіону під час матчу «Спортінг» -  «Бенфіка». Один чоловік загинув, 25 поранено. 
Після описаних події уряди держав, в яких проводяться спортивні заходи зробили ба

гато кроків для покращення комфорту та безпеки на стадіонах. Зокрема Європейською конве
нцією були затверджені правила охорони громадського порядку під час проведення спортивних 
заходів. Але ймовірність виникнення небезпечних ситуацій, в першу чергу соціально- 
політичного характеру, підчас проведення масштабних спортивних заходів й досі є великою.
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