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A Nemzeti Ad - és
Vámhivatal lPA-
szervezete megtartotta a
lll. Nemzetkcizi Szituáci s
L versenyét Esztergom-
ban. Negyvennyolc hazai
és kilfiildi versenyz
rnérte tissze l tudását.

versenyek els dle-
ges célja, hogy a

résztvev k lovésze-
ti tudása mellett

fejlessze a gyorsaságot, a kre-
ativitást, illetve a fegyverke-
zelés biztonságát.

A feladatok osszeál l ítása
során Csomán János rend r

f torzszászl s olyan helyze-
teket reprodukált, amelyek-
kel a fegyveresen szolgálatot
teljesít k a mindennapi élet-
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A nemzetkiizi szituáci s l versenyt

ben is találkozhatnak. llyen
helyzetben tized másodper-
cek alatt kell dontenirik em-
berek életér l, mi ndemellett
Ügyelni kell a vétlen szemé-

idén Esztergomban rendezték meg

lyek biztonságára is. Ennek
érdekében nagyon fontos,
hogy a kollégák kell kikép-
zést kapjanak a fegyverek
biztonságos és szakszer , il-
letve jogszer haszn álatára.
A szituáci s l gyakorlatok
erre a célra kivál an alkalma-
sak, hiszen az el re nem is-
mert feladatok folyamatos
végrehajtásáva l kel l gya kor-
lati tapasztalatot szerezhet-
nek.

A 42 hazaijelentkez mel-
lett hat szlovák rend r is részt
vett a megmérettetésben,
amely két versenypályán,
egyéni és csoportos kate-
g riában zajlott. A versenyen
az lBSSA képviseletében Bar-
siTibor indult.

A versenyt Boros Ofr , az
IPA NAV elnoke nyitotta meg.

Csomán János és Borka
Lászl lovészetvezet k á l l ítot-
ták fel a l pályát és határoz-
ták meg az otletes, de nehéz
feladatokat.

Az egyéniVerseny els he-
lyezettje Kiss J zseí az eszter-
gomi MBTA versenyz je lett,
a második helyezést a szlovák
rend rség versenyz je, Path
Péter nyerte el. Harmadik-
ként állhatott a dobog ra a
NAV Bevetési F igazgat ság
kivá l sága, Sza bados Zoltán'

A csapatverseny gy ztese
az Ötfegyver Kupa Team, má-

sodik lett a Veterans nevtÍ csa-
pat, harmadik helyen végeztek
a Bács-Kiskun Megyei Rend r-

f kapitányság versenyz i.

Emlékplakettet kapott dr.

Gáspár Mikl s, az lPA NAV
tagja és Path Péter szlovák
rend r; a Verseny szervezésé-
ben nyrijtott kiemelked
szakmai segítségért.

Ktilondíjjal jutalmazták Pe-

th Beátát, a BRFKversenyz -

jét, aki egy komoly esés után
sem zokkent ki szerepéb l,
fegyverét példaérték en
m i ndvégig biztonságosa n ta r-

totta, a feladatsort hibátlanul
végrehajtotta, és sebesult al-
karral is folytatta a versenyt.
Az lBSSA kulondíjat ajánlott
fel a legjobb eredményt elért
résztvev nek.

Dr. Major Mária - P. A.

Negyvennyolc hazai és kiilfiildi liivész versengett egymással

A fegyverkezelési biztonságot is figyelte a Versenyszervez ség
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