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XVI MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ POLICJI KONNEJ W
CZĘSTOCHOWIE
Data publikacji 17.07.2016

W sobotę 16 lipca na terenie ośrodka „Pegaz” w Częstochowie odbył się XVI
Międzynarodowy Turniej Policji Konnej. Tytuł najlepszej drużyny zawodów zdobyła
reprezentacja Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie. Indywidualnie zwyciężył jeździec z
Czech Libor Zedniček. Zawodom towarzyszył pokaz tresury policyjnych psów służbowych
i konkurs „Potęga skoków”.
Zawody rozpoczęły się od rundy honorowej wszystkich uczestników i złożenia meldunku o gotowości do
przystąpienia do turnieju przez dowódcę częstochowskich jeźdźców Komendantowi Miejskiemu Policji w
Częstochowie podinsp. Sławomirowi Litwinowi. Następnie orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach odegrała hymn państwowy.
Jak co roku zawodnicy walczyli o tytuł najlepszego zawodnika oraz najlepszej drużyny. W szranki stanęło 22
zawodników z 11 drużyn konnych policji z Polski, Czech, Węgier i Niemiec, a także zawodnicy ze Straży
Miejskiej w Łodzi i Wrocławiu. Turniej poprzedził uroczysty przemarsz delegacji zawodników ulicami
Częstochowy i przywitanie drużyn przez organizatorów turnieju w dniu 15 lipca 2016 roku. W przerwie
zawodów odbył się pokaz umiejętności policyjnych psów służbowych garnizonu śląskiego, który poprowadził
asp. Adam Chmel z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
Po przeszło 3 godzinach zmagań, wśród których znalazły się takie konkurencje jak przejście po schodach,
szereg ustawionych po sobie przeszkód, skok przez ogień, przejście po pochylni, przejście pod wiszącymi
taśmami, postój w bramce akustycznej oraz przepchnięcie beczki, a także skoki i przejazd zawodnika
połączony ze strąceniem kręgli pałką służbową, skład sędziowski wyłonił najlepszego jeźdźca i najlepszą
drużynę.
Sędzią Głównym i jednocześnie komentatorem turniejowych zmagań zawodników był Wojewódzki Lekarz
Weterynarii w Katowicach, sędzia sportów hippicznych - pan Jerzy Smogorzewski.
Tytuł najlepszej drużyny zdobyła reprezentacja Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie, drugie miejsce
drużyna policji czeskiej z Ostravy, a trzecie - drużyna Straży Miejskiej z Łodzi.
W kategorii indywidualnej tytuł najlepszego jeźdźca zdobył Libor Zedniček z Ostravy na koniu Solo Romy,
drugie miejsce zajął policjant z Chorzowa - asp. Karol Molęda na koniu Toszek, a trzecie również policjant z
Chorzowa – st. post. Michał Porcek na koniu Pikador.
Policjantka z Węgier Klara Sipas-Schmidt otrzymała tytuł "Najlepszej amazonki" i jednocześnie otrzymała
najwięcej punktów za styl i grację. W konkursie "Potęga skoku" zwyciężył sierż. szt. Grzegorz Wypchlak z
częstochowskiego zespołu konnego.
Najlepszym zawodnikom oraz najlepszym drużynom puchary i nagrody wręczali Komendant Miejski Policji w

Częstochowie podinsp. Sławomir Litwin, Członek Stowarzyszenia Generałów Policji RP generał Ferdynand
Skiba, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy pan Jarosław Marszałek, Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KWP w Katowicach podinsp. Jacek Babiuch,
Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach pan Jerzy Smogorzewski, Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w
Częstochowie i jednocześnie Komisarz turnieju pani podinsp. Joanna Lazar, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Częstochowie pan Maciej Wawrzkiewicz, Wiceprezes Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów Policyjnych pan Zdzisław Pietryka oraz pani Wiesława Rengel Wnuk, przedstawiciele Zarządu
Terenowego NSZZ Policjantów KMP w Częstochowie pan Marian Strzelecki i Arkadiusz Zadros,
Przewodniczący IPA Region Częstochowa pan Sławomir Balik, a także policyjni związkowcy pan Jacek Bryła i
Mariusz Kosmala.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych zawodach!

