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Informacja
Strona znajduje się w archiwum.

„DZIELNICOWY ROKU 2018" – PIERWSZY DZIEŃ
RYWALIZACJI – WYNIKI
Data publikacji 25.10.2018

Znamy już wyniki konkurencji po pierwszym dniu rywalizacji w XI Finale Ogólnopolskich
Zawodów Policjantów Dzielnicowych.
Dzielnicowi:
Symulacja – podstawowe czynności służbowe
1. Obejmuje m. in. problematykę legitymowania, zatrzymywania osoby i doprowadzanie jej do pojazdu służbowego,
przeszukania osoby, kontroli osobistej, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego.
2. Ocenie podlegają wiedza oraz zaprezentowane umiejętności, w szczególności:
- znajomość i zastosowanie podstaw prawnych i faktycznych;
- bezpieczeństwo podczas prowadzenia czynności;
- taktyczne i techniczne aspekty prowadzenia czynności.
I miejsce
sierż. szt. Kamil PRZEWIEŹLIK - KWP Katowice
II miejsce - ex aequo
st. sierż. Adrian PIECHULSKI - KWP Katowice
st. sierż. Katarzyna LASOCKA - KWP Kielce
Dzielnicowi:
Pierwsza pomoc
1. Celem konkurencji udzielanie pierwszej pomocy jest ocena praktycznych umiejętności ratowania życia człowieka.
2. Zadaniem startujących policjantów jest m. in.:
- ocena zdarzenia;
- wykonywanie czynności zabezpieczających;
- ocena funkcji życiowych;
- przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (przy wykorzystaniu fantomu);
- właściwe postępowanie po ewentualnym przywróceniu funkcji życiowych;
- opatrywanie ran;
- postępowanie w sytuacji zagrożenia życia takich jak: zawał mięśnia sercowego, napad drgawkowy, porażenie
prądem.

I miejsce
mł. asp. Daniel NITA - KWP Bydgoszcz
II miejsce
mł. asp. Dominik PARA - KWP Kraków
III miejsce
st. sierż. Damian ŁABĘDŹ - KWP Kraków
Kierownicy rewirów dzielnicowych:
Strzelanie
Konkurencja polega na oddaniu 10 strzałów do tarczy TS-9 i TS-10. Zawodnik ładuje dwa magazynki, w każdym po 5
sztuk amunicji, jeden magazynek wkłada do ładownicy, a drugi podłącza do broni służbowej i chowa broń do kabury.
Na sygnał sędziego rozpoczyna bieg (35 m) w kierunku celu, zatrzymuje się na linii ognia, wyjmuje broń z kabury,
przeładowuje i oddaje 10 strzałów z odległości 15 m, ze zmianą magazynka, (pierwszy magazynek do tarczy TS – 9
z postawy stojącej, drugi magazynek do tarczy TS – 10 z postawy klęczącej). Czas na wykonanie strzelań wynosi 40
sekund.
I miejsce
asp. szt. Arkadiusz LINDA - KWP Gdańsk
II miejsce
asp. szt. Maciej CHALECKI - KWP Gorzów Wlkp.
III miejsce
asp. szt. Artur SIKORSKI - KWP Wrocław
(SP w Katowicach / mw)

