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XIX TURNIEJ PAR PATROLOWYCH OTWARTY
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Dzisiaj w Szkole Policji w Słupsku nastąpiło uroczyste otwarcie XIX ﬁnału Ogólnopolskich
Zawodów Policjantów Prewencji - Turniej Par Patrolowych "Patrol Roku". Pod patronatem
Prezydenta RP oraz Ministra Spraw Wewnętrznych funkcjonariusze reprezentujący wszystkie
komendy wojewódzkie oraz Komendę Stołeczną Policji rywalizują o miano policyjnego „Patrolu
Roku”.
Uroczystego otwarcia dokonał Komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil wspólnie z p.o. Dyrektora Biura
Prewencji Komendy Głównej Policji mł. insp. Ryszardem Garbarzem. Zawody objęte są honorowym patronatem
Prezydenta RP oraz Ministra Spraw Wewnętrznych Pana Jacka Cichockiego.
W trzydniowych rozgrywkach 34 dwuosobowe drużyny reprezentujące wszystkie garnizony w kraju, wyłonione z ponad
20 tysięcy policjantów pełniących służbę o charakterze patrolowo-interwencyjnym, rywalizować będą o miano „Patrolu
Roku”.
W bieżącym roku Komendant Główny Policji, wychodząc z założenia, iż stopień społecznego zaufania do działań Policji
jest w znacznej mierze odzwierciedleniem jakości realizowanych zadań przez policjantów służby prewencyjnej, podjął
decyzję o zmianie formuły wyłaniania ﬁnalistów. Zawody nie powinny mieć jedynie formy turnieju, a stanowią
kwintesencję prowadzonego lokalnego doskonalenia zawodowego wszystkich policjantów pełniących służbę patrolowointerwencyjną w Polsce, ﬁnał zaś jest podsumowaniem roku szkoleniowego.
Wiedza policjantów zostanie gruntownie zweryﬁkowana poprzez rozegranie następujących konkurencji:
test wiedzy zawodowej,
stosowanie technik obezwładniania osób,
pokonywanie policyjnego toru przeszkód,
strzelanie na torze przeszkód,
przeprowadzanie interwencji policyjnych,
udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Rozpoczęcie zawodów poprzedzone zostało przeprowadzoną wczoraj odprawą techniczna kierowników reprezentacji,
Zespołu Ekspertów oraz komisji sędziowskich.
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