Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie

XXII TURNIEJ WIEDZY KRYMINALISTYCZNEJ DLA APLIKANTÓW
IM. ALEKSANDRA GŁAZKA
Kraków, 23 – 25 września 2019 roku

REGULAMIN TURNIEJU
1.

§1
Turniej Wiedzy Kryminalistycznej dla Aplikantów im. Aleksandra Głazka jest
adresowany do Aplikantów aplikacji prokuratorskiej oraz Aplikantów aplikacji
sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

2.

W Turnieju nie mogą uczestniczyć Aplikanci, którzy we wcześniejszych edycjach
finału Turnieju zajęli pierwsze, drugie lub trzecie miejsce.

3.

Warunkiem przystąpienia do Turnieju jest akceptacja niniejszego regulaminu oraz
złożenie przez Aplikanta oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do
regulaminu.

1.

§2
Turniej składa się z dwóch etapów: Kwalifikacji do finału i Finału.

2.

Kwalifikacje przeprowadza się w formie testu. Test składa się z 50 pytań z zakresu
kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej. Limit czasu na
rozwiązanie testu wynosi 1 godzinę zegarową.

3.

W finale Turnieju bierze udział 10 Aplikantów, którzy uzyskali najwyższą liczbę
punktów w przeprowadzonych testach kwalifikacyjnych. W przypadku uzyskania
przez Aplikantów takiej samej liczby punktów, o zakwalifikowaniu się do finału
decyduje krótszy czas rozwiązania testu.

4.

Po zakończeniu testów kwalifikacyjnych dla Aplikantów wszystkich roczników
ogłaszana jest lista zawierająca imiona i nazwiska Aplikantów zakwalifikowanych do
finału Turnieju „Lista finalistów”.

5.

Wraz z listą, o której mowa w ust. 4 ogłaszana jest lista zawierająca imiona i nazwiska
pozostałych Aplikantów, którzy wzięli udział w testach kwalifikacyjnych,
uporządkowana w kolejności wyników uzyskanych przez Aplikantów, od
najwyższego do najniższego „Lista kwalifikacyjna”.

6.

W przypadku rezygnacji Aplikanta z udziału w finale Turnieju, do finału wchodzi
Aplikant z listy kwalifikacyjnej, z najwyższą liczbą punktów.

7.

Rezygnacja Aplikanta z udziału w finale Turnieju może nastąpić jedynie w formie
pisemnej, na co najmniej 14 dni przed datą rozpoczęcia finału Turnieju.

1.

§3
Przebiegiem Turnieju kieruje Jury powołane przez Dyrektora Instytutu Ekspertyz
Sądowych.

2.

Jury przeprowadza kwalifikacje do finału oraz ocenia wykonanie przez Aplikantów
zadań finału Turnieju.

3.

Kwalifikacje do finału przeprowadzane są w obecności, co najmniej jednego Jurora.

1.

§4
Finał Turnieju składa się z trzech zadań wykonywanych przez Aplikantów.

2.

W pierwszym dniu Aplikanci rozwiązują test składający się z 50 pytań z zakresu
kryminalistyki, medycyny sądowej, psychiatrii i psychologii sądowej oraz sporządzają
postanowienia o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego. Limit czasu na rozwiązanie
testu wynosi 1 godzinę zegarową, a na sporządzenie postanowień 3 godz. 30 minut.

3.

Odpowiedź na każde pytanie testu jest oceniana w skali 0–2 małych punktów. Suma
małych punktów podlega przeliczeniu na duże punkty w proporcji 10:1. Końcowa
punktacja testu zawiera się w przedziale 0–10 dużych punktów. W przypadku
uzyskania przez Aplikantów takiej samej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje
krótszy czas rozwiązania testu.

4.

Opracowanie postanowień o zasięgnięciu opinii – powołaniu biegłego oceniane jest
w skali 0–10 dużych punktów.

5.

W drugim dniu Aplikanci, w kolejności ustalonej drogą losowania, wykonują
praktyczne czynności kryminalistyczno-procesowe, polegające na oględzinach miejsca
zdarzenia. Limit czasu na przygotowanie się do tej czynności wynosi 45 minut a na jej
przeprowadzenie 30 minut.

6.

Sposób wykonania praktycznej czynności kryminalistyczno-procesowej oceniany jest
w skali 0–10 dużych punktów.

§5
O kolejności miejsc w finale Turnieju decyduje suma dużych punktów przyznanych
Aplikantom przez wszystkich Jurorów.
§6
Jury, oprócz nagród głównych dla zdobywców trzech pierwszych miejsc, może przyznać
wyróżnienia za najlepsze wykonanie poszczególnych zadań.
§7
Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do wyłącznej
kompetencji Jury.

