Egyik ismerősömnél láttam egyszer egy karjelvényt, ami egy külföldi rendőr sportegyesületé volt, ez
indította be fantáziámat a cikk írására. Először kedvenc országomban, Olaszországban néztem körül a
rendőrség és rendvédelmi szervek háza táján. Olaszországban öt nagyobb fegyveres rendvédelmi szerv
található, ezek a Polizia di Stato (Állami Rendőrség), Arma dei Carabinieri (Csendőrség), Guardia
di Finanza (Vám és Pénzügyőrség), Polizia Penitenziaria (Bűntetésvégrehajtási Rendőrség) és a
Corpo Forestale dello Stato (Állami Erdészeti Hivatal). Ezek mindegyike rendelkezik saját
sportegyesülettel és sportolóik világversenyeken már sok dicsőséget szereztek alakulatuknak és
hazájuknak. A fenti egyesületek természetesen kivétel nélkül rendelkeznek saját karjelvénnyel és
jelvénnyel, ezek többségében az Olaszországban és az egységüknél már megszokott karjelvények
alakjait mintázzák. Találhatunk még jelvényeket, kitűzőket és egyéb relikviákat ebben a témában.
A Gruppo Sportivo Fiamme Oro a Polizia di Stato sportegyesülete, szórakoztató és sportolási
célokért hozták létre 1954. augusztus 12.-én. A
Fiamme Oro sportolók sok helyezést elhódítottak
számtalan Olaszországban és a világon megtartott
sportversenyen. Az első olimpiájuk amelyen részt
vettek képviselőik, az 1960-as Római nyári olimpia
volt, azóta szinte mindegyik téli és nyári olimpián
részt vettek képviselőik. Több mint 50 olimpiai
érmest, 100 világbajnokot, 150 Európa-bajnokot és
2,000 olasz bajnoki címet tartanak számon. Tagjaik
sok sportban képezhetik magukat és versenyezhetnek, például: atlétika,
lovaglás, tae-kwon do, judo, kajak-kenu, biathlon, kerékpár, öttusa, úszás,
műugrás, bob, alpesi sí, sífutás, gyorskorcsolya,
lövészet, rugby, motorversenyzés (motocross, enduro,
trial...), ökölvívás, stb. Olyan ismert személyek is
sportoltak az egyesületben, mint Bud Spancer (Carlo
Pedersoli) úszó és vizilabdázó, fílmszínész, híres
sportolójuk
és
bajnokaik,
Loris
Capirossi
motorversenyző, Valentina Vezalli vívónő, Daniele
Masala öttusázónő. 9 nagy sportcentrumot
müködtetnek - Miláno, Padova, Modena, Nettuno,
Nápoly, Sabaudia és 3 Rómában, emelett sok kisebb
sportlétesítmény is a rendelkezésükre áll. Érdekességként megemlíteném, hogy a Polizia di Stato
1974-ben megalakult különleges egységébe (NOCS - Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza)
felállításakor csak a Fiamme Oro tagjait vették fel, főként az önvédelemben jártas személyeket.
A Centro Sportivo Carabinieri, az Arma dei Carabinieri sportcsoportja,
kiképzési és sportolási célokért hozták létre 1964-ben,
kezdetben 10 sportággal. Több sportágat gyakorolhatnak
tagjaik, 5 fő sportközpontban, ezek: Roma: vívás,
lovaglás, judo, karate, öttusa, lövészet, Nápoly: úszás,
Livorno: ejtőernyőzés, Bologna: könnyű atlétika, Selva
di Val Gardena: téli sportok. Ezen felül több kissebb
központban is készülnek sportolók, a Centro Sportivo
felügyelete alatt.
A Centro Sportivo sportolók több olimpián és
világversenyen is jeleskedtek, a hazai versenyeket nem is említve. 23 olimpiai
aranyérmest, 123 világbajnokot, 114 Európa-bajnokot és 2621 olasz bajnokot
tartanak számon jelenleg, ezen felül több ezer ezüst és bronzérmet is szereztek
sportolóik. Általunk is ismert versenyzőik, például Mauro Numa vívó, Alberto Tomba alpesi síző és

Armin Zöggeler szánkó versenyző, akik sok dicsőséget szereztek az egységnek. A carabinieri névhez
méltóan lovas egységük több tagja is olasz bajnoknak mondhatja magát a lovassportokban.
A Gruppi Sportivi Fiamme Gialle a Guardia di Finanza sportegyesülete, 1984. szeptember 16.-án
alakult. Az egyesület tagjai több sportot is gyakorolhatnak, akár versenysport, akár
szabadidősport szintjén. A Guardia di Finanza 5 nagy
sportlétesítményt
működtet,
központi
sportlétesítménye (Centro Sportivo delle Guardia di
Finanza) a Róma mellett található Castelporzianoban működik. Ezek a sportlétesítmények: I Nucleo
Atleti (Castelporziano) könnyű atlétika. II Nucleo
Atleti (Castelporziano) Judo, Karate, úszás, lövészet, vívás. III Nucleo
Atleti (Subaudia) kajak, kenu, evezés. IV Nucleo Atleti (Gaeta)
vitorlázás. V Nucleo Atleti (Predazzo) téli sportok (alpesi sí, sífutás,
biatlon, síugrás, bob), fal és sziklamászás, műkorcsolya, jégtánc.
A Fiamme Azzurre Gruppi Sportivi a Polizia Penitenziaria sportegyesülete, 1983. július 25.-én
alakult. Sportolói már számos olimpián és nemzetközi versenyen is részt vettek.
A sportegyesületben sok sportág gyakorlására van lehetőség, ezek közül néhány:
atlétika, kerékpár, lovaglás, karate, judo, birkózás, úszás, vívás, triatlon, íjászat,
lövészet, téli sportok, súlyemelés, öttusa… Híres versenyzőik között
megemlítendő például Domenico Mei, Gianluca
Capitano kerékpárversenyzők, Marta Simoncelli vívónő
és Carolina Kostner műkorcsolyázó.
1948-ban saját labdarúgó csapatot is alapítottak, AS
Astrea Calcio néven, amely leginkább alsóbb
osztályokban szerepel, jelenleg a Serie D-ben. Érdekességként
megemlítendő, hogy a Fiamme Azzurre az elsők között volt Olaszországban
aki, mozgássérült sportolóknak is lehetőséget biztosított a sportolásra.
Közülük többen már paraolimpián is indulhattak.
A Gruppo Sportivo Forestale a Corpo Forestale dello Stato sportegyesülete. 1975-ben alakult
Sezione di Atletica Leggera del Centro Sportivo del
Corpo Forestale dello Stato néven, mai nevét 1980ban vette fel. A sportegyesületben sok sportág
gyakorlására van lehetőség, ezek közül néhány:
atlétika, kajak-kenu, evezés, sziklamászás, kerékpár,
súlyemelés, terepfutás, gyaloglás, korcsolyázás, téli
sportok, lövészet, úszás, vívás, triatlon… Több
intézményt is működtetnek Olaszországban, az egyik legnagyobbat
Subaudia-ban a vizisportok központjában. Sportolói már számtalan
olimpián és nemzetközi versenyen is részt vettek, több érmes helyet is
szereztek. Sok Olaszországban ismert versenyzővel rendelkeznek, de ezek
a magyar emberek számára nem sokat mondanak, ezért nem is részletezem.
Ezeken kívül Olaszországban működnek még megyei és helyi önkormányzati rendőrségek (Polizia
Provinciale és Polizia Municipale), amelyek többsége működtet kisebb sportegyesületeket, ahol az
alkalmazottak sportolhatnak, akár amatőr, akár szabadidősport szinten. Ennek részletezése már egy
külön könyvet igényelne és az igazat megvallva kevés, neves sportoló került ki erről a szintről.
Ez az összeállítás csak a felszínt súrolja, aki mélyebben bele akar merülni a témába az egységek
honlapján bővebb információkat, statisztikákat is talál, sajnos csak olasz nyelven. Jó böngészést.
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