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REGULAMIN TURNIEJU
1.

§1
W finale Turnieju bierze udział 10 Aplikantów aplikacji prokuratorskiej oraz aplikacji
sędziowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, wyłonionych w oparciu
o wyniki przeprowadzonych testów kwalifikacyjnych.

2.

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

2.

Warunkiem przystąpienia do kwalifikacji do finału i finału Turnieju jest akceptacja
niniejszego regulaminu oraz złożenie przez Aplikantów wyłonionych w drodze
kwalifikacji oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik do regulaminu.

§2
Przebiegiem finału Turnieju kieruje i wykonanie zadań ocenia Jury powołane przez
Dyrektora Instytutu Ekspertyz Sądowych.

1.

§3
Finał Turnieju składa się z trzech zadań wykonywanych przez jego Uczestników.

2.

W pierwszym dniu Uczestnicy opracowują 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, a na sporządzenie postanowień 3,5 godziny.

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.

4.

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

5.

W drugim dniu Uczestnicy, 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.

§4
O kolejności miejsc w finale Turnieju decyduje suma punktów przyznanych Uczestnikom
przez wszystkich Jurorów.
§5
Jury, oprócz nagród głównych dla zdobywców trzech pierwszych miejsc, może przyznać
wyróżnienia za najlepsze wykonanie poszczególnych zadań.
§6
Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do wyłącznej
kompetencji Jury.

