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Szanowni Państwo,
Z
ogromną
przyjemnością
przedstawiamy
Państwu REGULAMIN V SPARTAKIADY SPORTOWEJ
ZZPPM obowiązujący w roku 2019. Wróćmy pamięcią
do poprzednich czterech odbytych już naszych małych
olimpiad. To były wspaniałe dni: prawdziwej sportowej
rywalizacji, walki i nieoszczędzania sił. To były dni
emocji przeżywanych przez kibiców, którzy mocno
trzymali kciuki za najbliższych z rodziny, kolegów lub
przyjaciół z pracy.
Wspominamy tamte minione dni doskonałej zabawy i
aktywnego wypoczynku. To były sukcesy sportowców,
organizatorów i kibiców! Przez pół roku kilkuset
zawodników
stawało
do
prawdziwej
sportowej
rywalizacji, a towarzyszyło im kilka tysięcy kibiców.
Na pewno wielu z nas uśmiecha się z sentymentem,
oglądając zdjęcia z rozgrywek. Być może już dziś
niektórzy planują, co zrobić, żeby zwyciężyć w
tegorocznych rozgrywkach. Oczywiście w sporcie – tak,
jak w życiu – żeby wygrać, trzeba mieć łut szczęścia.
Ale temu szczęściu trzeba pomóc i już dziś zapoznać
się z Regulaminem, zebrać drużynę i rozpocząć
treningi.
Gorąco zapraszamy do udziału w V spartakiadzie
ZZPPM w roku 2019. Zapewniamy – każdy znajdzie
odpowiednią dla siebie dyscyplinę lub sposób na aktywny
wypoczynek. W naszej spartakiadzie są zwycięzcy, ale
nie ma przegranych.
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REGULAMIN V SPARTAKIADY
SPORTOWEJ ZZPPM w 2019 roku
I. CEL SPARTAKIADY
• popularyzacja aktywnego wypoczynku,
• współzawodnictwo sportowe,
• integracja członków ZZPPM.

II. KONKURENCJE
SPORTOWE:
1. kręgle
2. zawody strzeleckie
3. paintball
4. łucznictwo
5. turniej piłki siatkowej
6. zawody wędkarskie
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III. PUNKTACJA ORAZ KLASYFIKACJA
GENERALNA ZA UDZIAŁ W V
SPARTAKIADZIE ZZPPM
MIEJSCE

PUNKTACJA

MIEJSCE

PUNKTACJA

I

16 pkt.

IX

8 pkt.

II

15 pkt.

X

7 pkt.

III

14 pkt.

XI

6 pkt.

IV

13 pkt.

XII

5 pkt.

V

12 pkt.

XIII

4 pkt.

VI

11 pkt.

XIV

3 pkt.

VII

10 pkt.

XV

2 pkt.

VIII

9 pkt.

XVI
i poniżej

1pkt.

•

brak udziału w poszczególnych konkurencjach sportowych
Spartakiady
- O punktów,

•

w ogólnej punktacji spartakiady liczy się suma punktów z
wszystkich dyscyplin, w których organizacja związkowa wzięła
udział,
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IV. ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W KONKURENCJACH
SPORTOWYCH
Zgłoszenia udziału w poszczególnych konkurencjach sportowych
Spartakiady przyjmuje biuro Centrali ZZPPM w Lubinie, najpóźniej w
terminie 7 dni przed dniem odbywania się danej konkurencji sportowej.

V. UCZESTNICY SPARTAKIADY
W poszczególnych konkurencjach sportowych spartakiady udział biorą
reprezentacje ZZPPM Oddziałów i Spółek Grupy Kapitałowej KGHM
Polska Miedź S.A. oraz zakładów, w których funkcjonuje ZZPPM,
składające się wyłącznie z członków ZZPPM.

VI. SPRAWY ORGANIZACYJNE SPARTAKIADY
• wyniki poszczególnych konkurencji sportowych zaliczane są do
punktacji V Spartakiady Sportowej ZZPPM,
• opłatę za udział w zawodach ustala Prezydium ZZPPM,
• uczestników poszczególnych konkurencji sportowych obowiązuje
regulamin danej konkurencji sportowej zatwierdzony przez
Prezydium Związku,
• o miejscu i terminie rozgrywania danej konkurencji sportowej oraz
wysokości opłaty organizacje związkowe powiadomione zostaną na
miesiąc przed dniem odbycia zawodów,
• koszty uczestnictwa w każdej z konkurencji V Spartakiady,
ponoszą organizacje zakładowe ZZPPM.

VII. NAGRODY
Za zajęcie od I do III miejsca w Spartakiadzie – puchary i dyplomy.

ZATWIERDZONO ……stycznia2019 r.
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Regulamin zawodów gry w kręgle
marzec 2019 r.

ORGANIZATOR
•
•

Prezydium ZZPPM,
Zakładowa Organizacja ZZPPM O/Zakład
Hydrotechniczny

MIEJSCE,TERMIN I UDZIAŁ W ZAWODACH
•

Bowling Club w Lubinie,

•

marzec 2019,

•

udział biorą drużyny liczące do 4 zawodników,
których przynależność do ZZPPM pisemnie
potwierdza przewodniczący Zakładowego Zarządu,

•

zgłoszenie drużyny oraz opłatę należy dokonać w
biurze Centrali ZZPPM najpóźniej na 7 dni przed
zawodami.

W strefie zmagań turniejowych obowiązuje

„Regulamin Kręgielni”
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MIEJSCE W KATEGORII DRUŻYNOWEJ
• Suma punktów uzyskanych przez zawodników
drużyny decyduje o zajętym miejscu przez drużynę.
MIEJSCE W KONKURENCJI INDYWIDUALNEJ
• o zajętym miejscu decyduje suma punktów.
NAGRODY
• Konkurencja drużynowa:
I – III miejsca: dyplom + nagrody rzeczowe dla
członków drużyn
Pozostałe drużyny - dyplomy
• Konkurencja indywidualna:
I – III miejsca: dyplomy

Pozostałe ustalenia
• wyniki Turnieju zaliczane są do punktacji V

SPARTAKIADY ZZPPM, zgodnie z regulaminem,
• wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.
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WARTO WIEDZIEĆ
Kręgle (ang. bowling), rodzaj gry w kule,
polegający na strącaniu minimum 9-10
ciężkich pionów (zwanych właśnie kręglami).
Kręgle dzielą się na gatunki:
• kręgle parkietowe,
• kręgle klasyczne,
• Bowling.

HML

Kręgle klasyczne rozwinęły się jedynie w Europie (federacje w
tej dyscyplinie posiadają także Brazylijczycy i Australijczycy). Z
kolei bowling jest rozpowszechniony na całym świecie, większość
ludzi pod hasłem "kręgle" widzi właśnie bowling.
Kula do kręgli (bowling) ma średnicę 160-218 mm. Znajdują
się w niej dwa lub więcej otwory na palce. Parkiet ma 18 m
długości, 1 m szerokości; po bokach znajdują się rowy
umożliwiające powrót kuli, która wypadła z toru. Kręgle mają
38 cm wysokości i 12 cm szerokości. Waga pojedynczego kręgla
powinna wynosić od 1,47 kg do 1,64 kg.

9

Regulamin Zawodów
Strzeleckich kwiecień 2019 r.

ORGANIZATOR
• Prezydium ZZPPM,
• Zakładowy Zarząd ZZPPM O/HM Legnica
MIEJSCE, TERMIN, I UDZIAŁ W ZAWODACH
• strzelnica sportowa w Złotoryji,
• kwiecień 2019 r,
• udział biorą drużyny liczące do 4 zawodników, których
przynależność
do
ZZPPM
pisemnie
potwierdza
przewodniczący Zakładowego Zarządu,
• zgłoszenie drużyny oraz opłatę należy dokonać w biurze
Centrali ZZPPM najpóźniej na 7 dni przed zawodami.

KONKURENCJA
Kbks – 3 strzały próbne + 10 ocenianych.
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MIEJSCE W KONKURENCJI INDYWIDUALNEJ
• o zajętym miejscu decyduje suma punktów,
MIEJSCE W KATEGORII DRUŻYNOWEJ
• suma punktów uzyskanych przez zawodników drużyny decyduje o
zajętym miejscu przez drużynę,
• wyniki drużynowe zaliczone będą do klasyfikacji V SPARTAKIADY
SPORTOWEJ ZZPPM.
NAGRODY
• Konkurencja drużynowa:
I – III miejsca: dyplom + nagrody rzeczowe dla członków drużyn
Pozostałe drużyny - dyplomy
• Konkurencja indywidualna:
I – III miejsca: dyplomy

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

Na strzelnicy obowiązują przepisy „Regulaminu
strzelnicy”

UWAGI KOŃCOWE
Sprawy sporne nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga
organizator.
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WARTO WIEDZIEĆ
Strzelectwo – ogół aktywności związanej z użyciem broni
palnej lub broni pneumatycznej, zarówno bojowym, jak i
sportowym, myśliwskim oraz rekreacyjnym. Czasem termin ten
jest używany w odniesieniu do użycia innych typów broni
zdolnych do miotania pocisków, zwłaszcza łuku i kuszy, choć w
tym przypadku bardziej odpowiednie jest stosowanie terminu
łucznictwo.
Karabinek sportowy (kbks, karabinek sportowy, błędnie krótki bojowy
karabin sportowy) – małokalibrowa broń strzelecka przeznaczona do
szkolenia żołnierzy oraz w celach sportowych i rekreacyjnych.
Wykonywana jako broń jednostrzałowa lub powtarzalna. Do szkolenia
żołnierzy używa się karabinków o budowie i masie zbliżonej do broni
bojowej. Np. kbks wz.48 jest zbliżony do karabinka wz.1944 kalibru
7,62 mm. Wersje sportowe są znacznie lżejsze i dokładniej
wykonane. Broń ta i amunicja w połowie lat trzydziestych zastąpiła
w szkoleniu tradycyjne karabiny z amunicją izbową.
Przykładowe dane (kbks wz. 48 polskiej konstrukcji):
•typ: karabinek jednostrzałowy
•kaliber: 5,6 mm (0,22)
•masa: 3,8 kg
•długość: 1130 mm
•donośność maksymalna: 1,3 km (zasięg skuteczny ok. 100 m)
•nabój: sportowy, bocznego zapłonu typu .22 Long Rifle
•prędkość początkowa pocisku: 350 m/s
•celownik suwakowy o nastawach 25-100 m
•zdolność przebijania: pocisk z odległości 60 m przebija bal sosnowy
o grubości 60 mm
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Regulamin Zawodów Paintball
maj 2019 r.

ORGANIZATOR
• Prezydium ZZPPM,
• Zakładowy Zarząd ZZPPM O/ZG Polkowice-Sieroszowice

MIEJSCE, TERMIN I UDZIAŁ W ZAWODACH
• pole paintballowe w Biedrzychowej,
• maj 2019 r,
• udział biorą drużyny liczące do 5 zawodników, których
przynależność do ZZPPM pisemnie potwierdza
przewodniczący Zakładowego Zarządu,
• zgłoszenie drużyny oraz opłatę należy dokonać w biurze
Centrali ZZPPM najpóźniej na 7 dni przed rozegraniem
zawodów należy,
KONKURENCJA
Marker paintballowy – 100 znaczników na uczestnika, w
każdej z rozgrywek.
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MIEJSCE W KATEGORII DRUŻYNOWEJ
• suma punktów uzyskanych przez zawodników drużyny
decyduje o zajętym miejscu przez drużynę,
• wyniki drużynowe zapisane będą do klasyfikacji V
SPARTAKIADY SPORTOWEJ ZZPPM w roku 2019.
NAGRODY
• Konkurencja drużynowa
I – III miejsca: dyplomy + nagrody rzeczowe dla członków
drużyn
Pozostałe drużyny - dyplomy

ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNE
•
„broń i amunicję” zapewnia organizator,
•
system rozgrywek ustalony zostanie po uzyskaniu wiedzy o
ilości drużyn biorących w turnieju.
UWAGI KOŃCOWE
Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
W strefie zmagań turniejowych obowiązuje „Regulamin pola
paintball’owego”.
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WARTO WIEDZIEĆ
Paintball
Rodzaj gry zespołowej, polegającej na prowadzeniu pozorowanej
walki przy użyciu markerów, urządzeń zbliżonych kształtem i
zasadą działania do broni pneumatycznej, które za pomocą
sprężonego powietrza lub dwutlenku węgla wyrzucają kulki
wypełnione farbą na bazie żelatyny spożywczej. Trafienie
przeciwnika, podczas którego kulka rozbija się, pozostawiając
kolorowy ślad (nazywany przez graczy splatem) na ciele, masce
bądź markerze zawodnika, powoduje jego eliminację z gry.
Historia
Sprzęt do paintballa pojawił się w USA już w latach 50. XX w. i był
wykorzystywany przez służby leśne do znaczenia drzew z odległości, jak
również w rolnictwie do znaczenia bydła. Dopiero w maju 1981 trzej
przyjaciele z Hampshire: Bob Gurnsey, Hayes Noel, Charles Gaines wpadli
na pomysł bezkrwawej rozgrywki, wykorzystując markery służące do
znakowania bydła, w celach rozrywkowych. 27 czerwca 1981 rozegrano
pierwszą grę: 12 zawodników zabawiło się w "capture the flag". Zwycięzca
nie oddał ani jednego strzału. Zabawa nabrała rozgłosu (między innymi
dzięki nagłośnieniu przez media), spodobała się i ruszyła w świat.
Początkowo paintball określano mianem SurvVal, ale dość szybko nazwa ta
ustąpiła obecnej. Od tego czasu nastąpił szybki rozwój paintballa na całym
świecie, pojawili się wytwórcy odpowiedniego wyposażenia dla grających,
ustalono zasady i wymogi bezpieczeństwa. Początkowo zabawa grup
pojedynczych entuzjastów, często o zainteresowaniach myśliwskich lub
militarystycznych, przekształciła się w sport dostępny dla większości osób.
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Regulamin Zawodów Łuczniczych
czerwiec 2019 r.

ORGANIZATOR
• Prezydium ZZPPM,
• Zakładowy Zarząd ZZPPM O/Zakłady Wzbogacania
Rud.
MIEJSCE, TERMIN, I UDZIAŁ W ZAWODACH
• strzelnica w Karczowiskach
• czerwiec 2019 r.
• udział biorą drużyny liczące do 4 zawodników, których
przynależność
do
ZZPPM
pisemnie
potwierdza
przewodniczący Zakładowego Zarządu,
• zgłoszenie drużyny oraz opłatę należy dokonać w biurze
Centrali ZZPPM najpóźniej na 7 dni przed rozegraniem
zawodów
KONKURENCJA
Łuk – 3 strzały próbne + 10 ocenianych.
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MIEJSCE W KONKURENCJI INDYWIDUALNEJ
• o zajętym miejscu decyduje suma punktów,
MIEJSCE W KATEGORII DRUŻYNOWEJ
• suma punktów uzyskanych przez zawodników drużyny,
decyduje o zajętym miejscu,
• wyniki drużynowe zaliczone będą do klasyfikacji V
SPARTAKIADY SPORTOWEJ ZZPPM.
NAGRODY
• Konkurencja drużynowa:
I – III miejsca: dyplom + nagrody rzeczowe dla członków drużyn.
Pozostałe drużyny - dyplomy
•

Konkurencja indywidualna:
I – III miejsca: dyplomy
ZABEZPIECZENIE ORGANIZACYJNE
•
łuki i strzały zapewnia organizator,

UWAGI KOŃCOWE
Sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.
WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Na strzelnicy obowiązują przepisy prowadzenia
strzelań łuczniczych.
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WARTO WIEDZIEĆ
Łucznictwo tradycyjne
Łucznictwo tradycyjne to sztuka posługiwania się repliką bądź
rekonstrukcją łuku historycznego, wyglądem oraz charakterystyką
zbliżoną do zachowanych egzemplarzy historycznych przy użyciu
dawnych technik strzeleckich. W łucznictwie tradycyjnym można
wyróżnić
dwa
style
strzelania:
przy
użyciu
techniki
śródziemnomorskiej, jak w łucznictwie sportowym, oraz przy użyciu
pierścienia łuczniczego, tzw. zekiera. Osobną formą łucznictwa
tradycyjnego jest łucznictwo konne. Z łucznictwa tradycyjnego w XIX
wieku wyewoluowało łucznictwo sportowe i w takiej formie obecnie
reprezentowane jest na igrzyskach olimpijskich.

Łucznictwo sportowe w Polsce
W Polsce istnieje wiele organizacji związanych z łucznictwem,
między innymi Polski Związek Łuczniczy z siedzibą w Warszawie.
Pierwsze Mistrzostwa Świata odbyły się w 1931 r. w Polsce we
Lwowie, a pierwszymi mistrzami świata byli Polacy: Michał
Sawicki i Janina Kurkowska-Spychajowa, która złote medale
indywidualnie zdobywała łącznie siedem razy. Polska znajduje się
w posiadaniu dwóch medali olimpijskich w łucznictwie – oba
zdobyte w konkurencjach kobiecych. Srebrny medal na Igrzyskach
Olimpijskich w Monachium (1972) zdobyła Irena Szydłowska, a
brązowy na Igrzyskach w Atlancie (1996) drużyna w składzie:
Iwona Dzięcioł, Katarzyna Klata, Joanna Nowicka, której
trenerem był Stanisław Stuligłowa.

ZWR
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Regulamin Turnieju Piłki Siatkowej
lipiec 2019 r.

ORGANIZATOR
• Prezydium ZZPPM,
• Zakładowy Zarząd ZZPPM PeBeKa S.A.
MIEJSCE ,TERMIN I UDZIAŁ W TURNIEJU
• Małowice koło Ścinawy,
• lipiec 2019,
• udział biorą drużyny liczące do 10 zawodników, których
przynależność do ZZPPM pisemnie potwierdza
przewodniczący Zakładowego Zarządu,
• zgłoszenie drużyny oraz opłatę należy dokonać w biurze
Centrali najpóźniej na 7 dni przed rozegraniem turnieju

SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ROZGRYWEK
• mecz trwa do dwóch wygranych setów,
• set jest zakończony, gdy jedna z drużyn uzyska 15 pkt. i co
najmniej 2 pkt. przewagi,
• system rozgrywek ustali Prezydium ZZPPM - gdy znana
będzie ilość drużyn biorących udział w turnieju.
NAGRODY
• I – III miejsce: dyplom + nagrody rzeczowe dla członków drużyny,
• pozostałe drużyny – dyplomy.
Pozostałe ustalenia
• wyniki Turnieju zaliczane będą do klasyfikacji V SPARTAKIADY
ZZPPM, zgodnie z regulaminem ,
• wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organizator.
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WARTO WIEDZIEĆ
Za ojczyznę siatkówki uchodzą Stany Zjednoczone Ameryki
Północnej. Tam właśnie w 1895 roku William Morgan,
nauczyciel z miejscowości Holyocke w Massachusetts,
zaproponował grę zbliżoną do obecnej siatkówki. Pierwszy
pokaz gry odbył się w Springfield. Tam też właśnie nazwę
nadaną przez Morgana - mintonette - postanowiono
zastąpić inną, oddającą sens dyscypliny - volleybalI
(latająca piłka).
W roku 1897, w oficjalnym podręczniku ligi sportowej
północno- amerykańskiego YMCA, ukazały się po raz
pierwszy sprecyzowane zasady gry - nieograniczona liczba
zawodników, możliwość dryblowania, prawo do powtarzania
nieudanego serwu, dowolna liczba uderzeń piłki przez jedną
drużynę.

Bardzo szybko nowa dyscyplina dotarła do Azji, gdzie zaczęła
zyskiwać rzesze sympatyków. Azjaci jednak grali według
innych zasad niż Amerykanie. Spowodowało to ujednolicenie
zasad w 1918 roku. Ustalono liczbę sześciu zawodników, zaś
cztery lata później został wprowadzony limit maksymalnie
trzech uderzeń piłki przez jedną drużynę.
Do niedawna zwyciężała drużyna, która wygra trzy
sety przy czym punkt mogła zdobyć jedynie ekipa serwująca.
Przy serwie przeciwnika należało wywalczyć piłkę i przejąć
serwis. Przed kilku laty wprowadzono nowe zasady Teraz set
kończy drużyna zdobywająca 25 "oczek" i każda akcja daje
punkt. Dodatkowo wprowadzono zawodnika - libero, który
gra w obronie, nie serwuje i może się zmieniać z partnerami
dowolną ilość razy
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Regulamin Zawodów Wędkarskich
wrzesień 2019 r.

ORGANIZATOR
• ZZPPM,
• Zakładowy Zarząd ZZPPM O/HM Głogów.

WARUNKI UCZESTNICTWA
• w zawodach biorą udział drużyny liczące do 4 osób, których
przynależność do ZZPPM potwierdza pisemnie przewodniczący
Zakładowego Zarządu,

• zgłoszenie drużyny oraz opłatę należy dokonać w
biurze Centrali ZZPPM najpóźniej na 7 dni przed
rozegraniem zawodów
REGULAMIN ZAWODÓW
• zawody rozgrywane zgodnie z regulaminem sportowego
połowu ryb,
• drużyny łowią ryby na wylosowanych stanowiskach,
• losowanie stanowisk odbędzie się tuż przed zawodami!
• każdy zawodnik łowi na jedną wędkę,
• punktacja zgodna z regulaminem sportowego połowu ryb (1
gram = 1 punkt),
• liczenie i ważenie złowionych ryb odbywać się będzie na
stanowiskach drużyn,
• suma punktów decyduje o zajętym miejscu,
• w przypadku jednakowej ilości punktów decyduje ilość
złowionych ryb.
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Regulamin Zawodów Wędkarskich
wrzesień 2019 r.
NAGRODY
• Konkurencja drużynowa:
I – III miejsca: dyplom + nagrody rzeczowe dla
członków drużyn.
Pozostałe drużyny - dyplomy
•

Konkurencja indywidualna:
I – III miejsca: dyplomy

POZOSTAŁE USTALENIA
•

zawody odbędą się bez względu na pogodę,

•

wyniki drużynowe zaliczone zostaną do punktacji V Spartakiady
Sportowej ZZPPM

•
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sprawy nie ujęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator.

WARTO WIEDZIEĆ
Już w najdawniejszych czasach rybołówstwo było

jednym ze sposobów zdobywania pożywienia. Jednak co
najmniej od 3 tys. lat łowienie jest również sportem starożytni

Egipcjanie

przyjemności.
dawnych

Sprzęt

czasów

materiałów

ery

i

i

Rzymianie

bardzo
wydaje

kosmicznej

się
się,

zmienił
że

będzie

ryby

łowili
wraz

się

dla

od

tamtych

z

rozwojem

zmieniał

nadal.

Obecnie organizuje się zawody wędkarskie, które cieszą się
ogromną popularnością zarówno w kręgach zawodowców, jak
i amatorów. Rozróżniane są różne kategorie: łowienie na
punkty, na czas, lub też liczy się waga ryb. W zależności
od dyscypliny wędkarskiej zawody dzielą się na spinningowe,
muchowe, podlodowe, morskie oraz rzutowe.

HML
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NOTATKI
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NOTATKI
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NOTATKI

HMG
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NOTATKI
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Związek Zawodowy
Pracowników Przemysłu Miedziowego

59 – 301 Lubin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 66
tel. 76 846 10 30

e-mail: centrala.zzppm@gmail.com

