X Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych - 8 miejsce drużyny z PZS nr 1

W dniu 24 stycznia 2018 r. Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata
Różniak-Krzeszewska przesłała pismo informujące o zasadach eliminacji X
OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU Klas Policyjnych. Z uwagi na to, że do szkoły
Policji w Pile napłynęło 68 zgłoszeń, a według postanowień Regulaminu Turnieju
może w nim wziąć udział maksymalnie 25 reprezentacji, drużyny biorące udział
wyłonione zostały w drodze eliminacji w oparciu o test z wiedzy policyjnej.
Eliminacje zostały
przeprowadzone
jednocześnie
w trzech jednostkach
organizacyjnych Policji w dniu 7 marca 2018 r: w Szkole Policji w Pile, Katowicach
oraz Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Podporządkowanie do
poszczególnych jednostek zostało dokonane na podstawie odległości szkoły od
miejsca przeprowadzenia eliminacji. Eliminacje zostały przeprowadzone w oparciu o
test wiedzy, składający się z 40 pytań na podstawie pakietu przygotowanego przez
Szkołę Policji w Pile. Każde pytanie składało się z trzonu i czterech wariantów
odpowiedzi, z których tylko jedna byłą prawidłowa. W teście wiedzy drużyna szkoły
składała się z czterech zawodników zróżnicowanych pod względem płci, Uczestnicy
rozwiązywali test samodzielnie, przy czym na wynik końcowy składała się na suma
punktów uzyskanych przez poszczególnych zawodników. Powiatowy Zespół Szkół
Nr 1 w Kościerzynie reprezentowali uczniowie z klas o profilu policyjnym: Klasa I
Wiktoria Kolczyk, Klasa II Arkadiusz Marcholewski, Kacper Narloch i Erick
Chaplin. Po przeliczeniu punktów w poszczególnych jednostkach drużyna z
Ekonomika zakwalifikowała się do ścisłego finału .
Turniej finałowy został rozegrany w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. w obiektach
Szkoły Policji w Pile. W ramach Turnieju rozegrano następujące konkurencje:
- sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji, czterech zawodników;
- test sprawności fizycznej czterech zawodników;
- test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy dwóch zawodników;
- test umiejętności strzeleckich dwóch zawodników.

Sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji zawierał następujące
zagadnienia;
1. historia i współczesność Policji;
2. struktura organizacyjna Policji;
3. służba w Policji;
4. obowiązki i uprawnienia policjanta;
5. etyka zawodowa policjanta;
6. broń palna i inne środki przymusu bezpośredniego;
7. bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8, profilaktyczne aspekty pracy Policji.
Test sprawności fizycznej odbywa się w oparciu o zasady określone w
załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia
2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów
ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji. Każdy zawodnik pokonuje tor
przeszkód tylko jeden raz. Popełnienie przez zawodnika w trakcie pokonywania toru
przeszkód błędu technicznego, skutkuje odjęciem 2 punktów np. dotknięcie lub
przekroczenie linii, nieosiągnięcie wymaganej odległości piłką lekarską,
przewrócenie stojaka, płotka, skrzyni. Ponadto nieosiągnięcie normy czasowej
określonej w tabli 1,41 skutkuje tym, że zawodnik nie otrzymał żadnych punktów.
Test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy ocenie podlegał;
1. opatrywanie ran, tamowanie krwotoków;
2. unieruchamianie urazów kostno-stawowych;
3. czynności ratownicze przy urazie kręgosłupa;
4. czynności ratownicze w oparzeniach termicznych i chemicznych;
5. działania przeciwwstrząsowe;
6. zastosowanie elementów „, łańcucha ratunkowego’’ na miejscu zdarzenia;
7. czynności ratownicze w sytuacji utonięć.
Test umiejętności strzeleckich przeprowadzany w formie zadania
praktycznego wykonywanego przez dwóch członków reprezentacji do tarczy TS –
8/88 z odległości 10 metrów.
Suma punktów uzyskanych przez drużynę w poszczególnych konkurencjach
stanowiła podstawę klasyfikacji generalnej turnieju. Drużyna PZS Nr 1 w
Kościerzynie w klasyfikacji generalnej X Ogólnopolskiego Turnieju Klas
Policyjnych zajęła 8 miejsce uzyskując 366 punktów. Natomiast co jest warto
podkreślić, że nasi uczniowie w dwóch konkurencjach tj. test sprawności
fizycznej i sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o Policji zajęli czwarte
miejsca ocierają się o podium. W przypadku testu wiedzy zabrakło jedynie
dwóch punktów. Natomiast test sprawności fizycznej 4 sekundy .
Należy wspomnieć, że w większości drużyny brały udział w eliminacjach i
finale z dużych miast jak Warszawa, Szczecin , Poznań, Białystok, Gdańsk,
Łódź, Toruń, Kielce, Częstochowa Radom, Bytom, Elbląg, Katowice co
dodatkowo pokazuje, że nasza drużyna jest w ścisłym gronie najlepszych
zawodników w Polsce. Podczas odprawy przedstawiciel Komendy Głównej
oświadczył, że w Polsce jest około 1500 klas o profilu policyjnym, a w tym
turnieju biorą udział najlepsi z najlepszych.

