ZATWIERDZAM

REGULAMIN
„POLICJADA 2015”
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Organizatorem szkolnego turnieju klas policyjnych zwanym dalej „Policjadą 2015” jest
Zespół Szkół Informatycznych Policyjne Liceum Ogólnokształcące.
2. Zawody odbędą się w dniu 26 lutego 2015 roku. Termin zawodów może ulec zmianie.
3. Organizator może zaprosić do współpracy przy organizacji Policjady 2015 inne podmioty
działające w sferze bezpieczeństwa publicznego.
4. W Policjadzie 2015 mogą wziąć udział uczniowie klas o profilu policyjnym wytypowani
przez Sędziego Głównego Zawodów.
5. Lista uczestników zostanie podana na tydzień przed zawodami na tablicy ogłoszeń przed
sekretariatem szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
Rozdział II
Warunki uczestnictwa w Turnieju
§2
1. W Policjadzie 2015 uczestniczą reprezentacje klas składające się z :
1) czterech zawodników reprezentujących daną klasę o profilu policyjnym (drużyna
mieszana, zróżnicowana pod względem płci w dowolnych proporcjach)
2) dwie osoby rezerwowe z każdej klasy jako zmiennicy w przypadku braku możliwości
uczestnictwa podstawowych zawodników z przyczyn losowych.
§3
Zawodnicy zobowiązani są posiadać :
1) niezbędne wyposażenie do pisania testu pisemnego (trwały środek piszący koloru
czarnego lub niebieskiego),
2) strój sportowy oraz buty sportowe z miękką jasną podeszwą,
3) pełne umundurowanie.
Rozdział III
Zasady organizacyjne Policjady
§4
1. W ramach Policjady 2015 rozgrywane są następujące konkurencje:
1) sprawdzian wiedzy policyjnej,
2) test umiejętności strzeleckich (strzelanie z broni pneumatycznej),
3) test sprawności fizycznej (tor przeszkód).
2. W uzasadnionych przypadkach Sędzia Główny Zawodów może podjąć decyzję o zmianie
zasad organizacyjnych danej konkurencji, jej przebiegu, decyzję o odwołaniu konkurencji

lub wprowadzeniu nowej konkurencji.
§5
1. Sędzia Główny Zawodów oraz członkowie komisji sędziowskich powoływani są przez
Dyrektora Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku, spośród kadry tej instytucji.
2. Pracami komisji sędziowskich kieruje Sędzia Główny Olimpiady.
3. Do komisji sędziowskich, ze względu na posiadane kompetencje, mogą być włączone
osoby spoza kadry Zespołu Szkół Informatycznych w Słupsku.
§6
1. Kolejność startu poszczególnych drużyn i zawodników określana jest w drodze losowania.
2. W razie kontuzji zawodnika w ramach przeprowadzenia testu umiejętnościowego dalsze
jego uczestnictwo w Policjadzie 2015 jest niemożliwe i zawodnik zostaje wycofany z
konkurencji, a drużyna uzyskuje 0 pkt.
3. Niezgłoszenie się drużyny do startu w danej konkurencji w określonym czasie lub
w niewłaściwym stroju, może być podstawą nie przyznania punktów
w danej konkurencji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Sędzia Główny Zawodów.
Rozdział IV
Zasady organizacyjne poszczególnych konkurencji
§7
1. Sprawdzian wiedzy o Policji, zwany dalej sprawdzianem, przeprowadzany jest w formie
testu wiedzy, i obejmuje swoim zakresem wiedzę z zakresu:
1) struktura organizacyjna w Policji;
2) służba w Policji;
3) obowiązki i uprawnienia policjanta;
4) udzielanie pomocy przedmedycznej;
5) bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
2. Sprawdzian przygotowywany jest przez przedstawicieli Organizatora.
3. Sprawdzian liczy 40 pytań. Każde pytanie sprawdzianu składa się z trzonu i czterech
wariantów odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.
4. Każdy z zawodników rozwiązuje sprawdzian samodzielnie. W przypadku gdy komisja
stwierdzi niesamodzielne rozwiązywanie testu przez zawodnika, podejmuje decyzję o nie
przyznaniu temu zawodnikowi punktów za tę konkurencję.
5. Za każdą właściwą odpowiedź przyznaje się zawodnikowi 1 punkt. Łącznie zawodnik
może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
6. Na rozwiązanie testu każdy zawodnik ma 40 minut.
§8
1. Test umiejętności strzeleckich przeprowadzany jest w formie zadania praktycznego
wykonywanego indywidualnie przez każdego zawodnika.
2. Konkurencja polega na oddaniu ośmiu (8) strzałów z broni pneumatycznej (karabinek
sportowy) do tarczy TS - 8/88 z odległości 10 m, z postawy stojącej, trzymanie broni
dowolne w czasie 5 minut.
3. Przed rozpoczęciem konkurencji każdemu zawodnikowi przysługują trzy strzały próbne.
4. Organizatorzy Policjady 2015 zapewnią broń i tarcze.
5. Wzór tarczy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Wyniki testu umiejętności strzeleckich przeliczane są na punkty dzielone na dwa. Łącznie
zawodnik może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
§9
1. Test sprawności fizycznej, odbywa się w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania
kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w
Policji (Dziennik Ustaw z dnia 20 kwietnia 2012r. Poz 432 z późń. zm.)
2. Schemat testu sprawności fizycznej przedstawia załącznik nr 2.
3. Wyniki testu sprawności fizycznej, w tym normy czasowe, przeliczane są na punkty na
podstawie załącznika nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Bezpośrednio przed rozpoczęciem konkurencji przeprowadzona zostanie dla zawodników
rozgrzewka.
5. Każdy z zawodników pokonuje tor przeszkód w ramach testu sprawności fizycznej
oddzielnie.
6. Do końcowego czasu pokonania toru, za każdy nieprawidłowo wykonany element toru,
dodaje się po 3 sekundy.
7. Przekroczenie limitu czasu testu sprawnościowego skutkuje odjęciem dwóch punktów za
każdą przekroczoną sekundę.
8. Na teście sprawności fizycznej zawodnik może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Rozdział V
Zasady klasyfikacji uczestników Policjady 2015
§ 10
1. W ramach Policjady 2015 prowadzi się klasyfikację zespołową (suma wyników ze
wszystkich konkurencji wszystkich zawodników reprezentacji danej klasy) oraz
klasyfikację indywidualną (suma wyników ze wszystkich konkurencji danego
zawodnika).
2. W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów, o kolejności miejsc decyduje wyższe
zajęte miejsce ze sprawdzianu wiedzy, a następnie wyniki testu sprawności fizycznej.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 11
1. Protesty mogą być wnoszone przez kapitana reprezentacji do Sędziego Głównego
Zawodów, w czasie 30 minut od zakończenia danej konkurencji przez drużynę.
2. Prawo interpretacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie oraz
podejmowanie decyzji w sprawach spornych zastrzega się dla Sędziego Głównego
Zawodów.

Załącznik nr 1. Wzór tarczy strzeleckiej.

Załącznik nr 2. Schemat testu sprawności fizycznej.

Załącznik nr 3. Normy czasowe i punkty z testu sprawności fizycznej.
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Normy czasowe
(minuty, sekundy, dziesiętne sekundy)
1.43,1–1.45,0
1.41,1–1.43,0
1.39,1–1.41,0
1.37,1–1.39,0
1.35,1–1.37,0
1.33,1–1.35,0
1.31,1–1.33,0
1.29,1–1.31,0
1.27,1–1.29,0
1.25,1–1.27,0
1.23,1–1.25,0
1.21,1–1.23,0
1.19,1–1.21,0
1.17,1–1.19,0
1.15,1–1.17,0
1.13,1–1.15,0
1.11,1–1.13,0
1.09,1–1.11,0
1.07,1–1.09,0
poniżej 1.07,1
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