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II MIEJSCE NASZYCH POLICJANTÓW NA MISTRZOSTWACH
KOMENDY STOŁECZNEJ POLICJI W STRZELANIU
Drużyna wystawiona przez Oddział Prewencji Policji w Warszawie obroniła zwycięski tytuł w
tegorocznych I Mistrzostwach Komendy Stołecznej Policji w Strzelaniu. Organizatorem zawodów był
Wydział Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji. II miejsce zajęli policjanci ze
Śródmieścia.
Zawody zostały rozegrane na strzelnicy FSO przy ul. Jagiellońskiej 88. Wzięło w nich udział 22 drużyny, łącznie 75
zawodników.
Rozegrano konkurencje:
Strzelanie nr 1 z P-99:
- cel: tarcza TS-2 i tarcza TS-10 (umieszczona jedna pod drugą),
- odległość: 25 metrów,
- postawa: stojąca,
- postawa wyjściowa: stojąca, broń nieprzeładowana z podpiętym magazynkiem, drugi magazynek na stoliku,
- liczba naboi: 23 szt. (2 x 5 do tarczy TS-2 + doładowanie i 2 x 5 do tarczy TS-10),
- czas: 1 minuta strzały próbne, 3 minuty strzały oceniane
Strzelanie nr 2 z PM-98:
- cel: tarcza TS-24,
- odległość: 25 metrów,
- postawa: stojąca i klęcząca,
-postawa wyjściowa: bezpieczna dolna, broń odbezpieczona na ogień pojedynczy nieprzeładowana z podpiętym
magazynkiem, drugi magazynek na stoliku,
- liczba naboi: 13 szt. (2 x 5 do tarczy TS24)
- czas: 1 minuta strzały próbne, 2 minuty strzały oceniane
3. Strzelanie nr 3 z AKMS:
- cel: tarcza TS-23,
- odległość: 25 metrów,
- postawa: stojąca i klęcząca,

- postawa wyjściowa: bezpieczna dolna, broń odbezpieczona na ogień pojedynczy nieprzeładowana z podpiętym
magazynkiem drugi magazynek na stoliku,
- liczba naboi:13 szt. (2 x 5 do tarczy TS-23)
- czas:1 minuta strzały próbne, 2 minuty strzały oceniane,
Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco:
- klasyfikacja drużynowa:
Miejsce I Oddział Prewencji Policji w Warszawie w składzie:
- podkom. Daniel Grzyb
- kom. Krzysztof Ogórek
- asp. sztab. Dariusz Przasnek
Miejsce II Komenda Rejonowa Policji Warszawa I w składzie:
- kom. Maciej Mikołajczuk
- asp. Marcin Sałbut
- sierż. Sztab. Łukasz Wołoski
Miejsce III Komenda Rejonowa Policji Warszawa V w składzie:
- mł. asp. Tomasz Wróbel
- asp. sztab. Grzegorz Gabizdalski
- sierż. Paweł Dobies
- klasyfikacja indywidualna kobiet:
1. mł. asp. Sylwia Glinka KPPL - Warszawa Okęcie
2. nadkom. Agnieszka Szymanik - Laboratorium Kryminalistyczne KSP
3. kom. Wioletta Brzezińska – WWP KSP
- klasyfikacja indywidualna mężczyzn:
1. asp. Marcin Sałbut - KRP Warszawa I
2. podkom. Daniel Grzyb - OPP w Warszawie
3. mł. asp. Kamil Lubowiecki – OPP w Warszawie
Zwycięzcom puchary wręczał Zastępca Naczelnika WDZ KSP podinsp. Łukasz Świerczewski.
Uczestnikami zawodów mogli być funkcjonariusze jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Stołecznej Policji. Do
udziału w zawodach uprawnione były drużyny i zawodnicy indywidualni, zgłoszeni w regulaminowym czasie. Drużyna
składała się z 3 (trzech) zawodników (drużyny mogły być męskie, żeńskie lub mieszane). Jednostki i komórki organizacyjne
mogły wystawić dowolną ilość druży i zawodników indywidualnych.
Sędzią Głównym Zawodów był podkom. Tomasz Wołynkiewicz WDZ KSP, sędziami stanowiskowymi byli instruktorzy strzelań
policyjnych WDZ KSP, przewodniczącym Komisji Klasyfikacyjnej był st. sierż. Kamil Sułek WDZ KSP

Podstawowym celem zawodów było nie tylko doskonalenie umiejętności strzeleckich policjantów, lecz również popularyzacja
strzelectwa, wymiana doświadczeń i integracja środowiska policyjnego.
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