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WSTĘP 
 

Gra w palanta ma w naszym kraju blisko 300 – letnie bogate   
tradycje. Początki jej sięgają bowiem XVII wieku. W XIX wieku była 
grą szerokich mas, a w początkach XX wieku weszła do programu 
szkół i stała się dyscypliną sportową uprawianą w klubach. 
 W kilka lat po I wojnie światowej palant wyparty zostaje przez   
piłkę noŜną. Do osłabienia zainteresowania tą dyscypliną sportową 
przyczyniły się takŜe przepisy wielu torów-reformatorów, których 
intencją było sprowadzenie gry w palanta do rzędu spokojnych, nie 
męczących i bezpiecznych zabaw dla młodzieŜy szkolonej, co  
w duŜym stopniu osłabiało cechy sportowe tej gry. 
 Po okresowym kryzysie obecnie obserwujemy nowy wzrost 
zainteresowania grą w palanta, które występuje w województwach 
katowickim, opolskim, poznańskim i bydgoskim. Odrodzenie gry  
w palanta jest tym bardziej wskazane Ŝe jest to jedyna z naszych 
narodowych gier wyrosłych na zdrowych tradycjach ludowego 
sportu. Gra ma bardzo proste przepisy, nie wymaga drogiego 
sprzętu, a ponadto moŜna ją prowadzić niemal w kaŜdych warunkach 
terenowych. Zasadnicze elementy gry: biegi, rzuty, chwyty, podbicia 
piłki; rozwijają zwinność, siłę oraz szybkość i dają przygotowania do 
wielu innych dyscyplin sportu. 

 Konsekwencją wspomnianego zainteresowania jest wytworzenie 
klimatu sprzyjającego dalszemu rozwojowi tej gry. Drogi wiodące do 
oŜywienia ruchu palantowego to obok wszechstronnej propagandy 
oraz organizowania kursów dla sędziów i instruktorów równieŜ 
przeprowadzanie zawodników międzyszkolnych, międzyklubowych, 
okręgowych i ogólnopolskich. Sprzyjające obecnie warunki dają 
pewną gwarancję prawidłowego rozwoju tej dyscypliny sportu  
w kraju i podniesienia jej do poziomu innych dyscyplin. 
 Jedną z przeszkód w dalszym i szybkim upowszechnianiu gry  
w palanta jest brak fachowej literatury. Dla wypełnienia tej luki 
Polski Związek Baseballa i Piłki Palantowej postanowił opracować 
niniejsze przepisy, których autorzy starali się połączyć pewne tradycje 
elementy z wymogami nowoczesnych gier sportowych. 
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 Oddając przepisy do rąk Czytelników autorzy Ŝywią nadzieję, Ŝe 
przyczynią się w ten sposób do dalszego upowszechniania tej pięknej 
gry. 
 
                                                                   
 
  

PRZELIORZ BRUNON 
 

prezes zarządu                                                   
Polskiego Związku Baseballa                                                      

i Piłki Palantowej 
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PRZEPISY GRY W PIŁK Ę PALANTOW Ą 
 

I. CEL GRY 
 

W grze biorą udział dwie druŜyny. Obydwie druŜyny walczą  
o gniazdo, gdzie moŜna zdobyć więcej punktów. Celem druŜyny 
z gniazda jest zdobycie punktów przez podbicie piłki  
i wykonanie biegu z gniazda do mety i z powrotem. Celem 
druŜyny przeciwnej jest jak najszybsze zdobicie gniazda co 
moŜna uzyskać poprzez skucie zawodnika lub przez 
„wygłodzenie” druŜyny z gniazda. 

 
 

II. URZ ĄDZENIA 
1. Boisko 
a) Boisko ma kształt prostokąta ograniczonego liniami ciągłymi  

o długości 65m i szerokości 25m. Dopuszczalne są zmiany  
w wymiarach boiska dla kobiet lub młodzieŜy – 50x25m (linie 
oznaczające boisko są włączone w obręb boiska).  

b) Boisko powinno być równe, wolne od przeszkód, posiadać 
nawierzchnię gładką i niezbyt miękką, nadającą się do szybkiego 
biegu. 

c) Pas otaczający boisko powinien być wolny od przeszkód 
naturalnych na przestrzeni 15m. Widzowie muszą być oddaleni 
od linii bocznych boiska co najmniej 3m. Gniazdo i linie skośne 
musza być zupełnie wolne od widzów. 

d) Granica, poza którą znajdują się widzowie, powinna być tak 
samo poznaczone, jak granica boiska (linie ciągłe).  
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BOISKO DO GRY W PIŁK Ę PALANTOW Ą  
Długość boiska od linii startu do linii zapola 65m 
Długość boiska  od linii startu do linii mety 60m 
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2. Granica boiska 
a) Boisko jest wyznaczone liniami ciągłymi szerokości 5cm – 

oznaczonymi wapnem lub piaskiem. Linie dłuŜsze nazywają się 
bocznymi. Linia przy gnieździe – linią startu. Linia za metą – linią 
zapola. 

b) Linie boczne są przedłuŜone za linie startu 5m, gdzie znajduje się 
linia zbiórki – równoległa do linii startu. 

c) Boisko ograniczone liniami nie jest wyłącznym terenem do gry dla 
druŜyny w polu. 

d) Linie biegnące do rogu zapola w przestrzeni zapola nazywamy 
liniami skośnymi. Linie te biegną pod takim kątem, Ŝe  
w przedłuŜeniu przebiegają przez przeciwległy róg utworzony przez 
przecięcie się linii startu z liniami bocznymi. Długość linii skośnych 
powinna być oznaczona na przestrzeni co najmniej 15m. 

e) Wszystkie punkty oraz zakończenie linii skośnych oznacza się 
chorągiewkami wysokości 1,20-1,50m. 
 

3. Linie boczne  
Liniami bocznymi nazywamy linie równoległe, biegnące wzdłuŜ 
boiska, począwszy od linii zbiórki do linii zapola, oddalone od siebie 
o 25m. 
 

4. Linie startu i zapola 
a) Linia startu jest to linia wyznaczona w poprzek boiska oddzielające 

boisko od gniazda. 
b) Linia zapola jest linią w poprzek boiska oddzielającą boisko od 

zapola. 
 

5. Gniazdo 
a) Gniazdo jest to przestrzeń ograniczona linią startu, linią zbiórki  

i liniami bocznymi. 
b) W gnieździe znajdują się zawodnicy, którzy dokonali podbicia oraz 

zawodnik podbijający. W wypadku gdy piłka waŜnie podbita przez 6 
zawodnika, odbijając się od linii startu względnie zawodnika 
druŜyny przeciwnej, wpadnie do gniazda powrotem zanim 
rozpoczęto bieg, moŜe ją podbijać jeszcze jeden uprawniony do 
podbicia zawodnik. 
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6. Zapole 
Zapole jest to przestrzeń ograniczona liniami skośnymi i linią zapola. 

 
7. Meta  

W odległości 5m od linii zapola oraz 9,5m od linii bocznej znajduje 
się meta, oznaczona dwoma słupkami o wysokości 1,8m. Słupki te 
ustawione w odległości 6m od siebie są punktem odpoczynku, 
zabezpieczają zawodnika  przed skuciem, o ile prawidłowo trzyma 
się któregoś z nich ręką (dłonią). 
 
 

III. SPRZĘT 
 

1. Piłka do gry 
a) Piłka jest kształtu kulistego, składa się ze skórzanej powłoki 

napełnionej włosiem z dodatkiem gumy. Obwód piłki przed grą musi 
wynosić 17-19,5 cm, zaś waga 80-120g. 

b) Obwód piłki dla druŜyn młodzieŜowych lub Ŝeńskich moŜe wynosić 
16-18 cm, zaś waga 70-100g. 

c) O zdatności piłki do gry decyduje wyłącznie sędzia. Bez zgody 
sędziego nie wolno zmienić piłki. 

d) W wypadku zgubienia lub uszkodzenia piłki, sędzia wprowadza 
piłkę rezerwową. Piłkę rezerwową dostarcza druŜyna, która w danym 
czasie jest zobowiązana dostarczyć piłkę. JeŜeli w ciągu 10 min piłka 
rezerwowa nie zostanie dostarczona, sędzia zakończy grę, przyznając 
zwycięstwo walkowerem druŜynie przeciwnej. 

 
2. Palestra   
a) Do podbijania piłki słuŜy palestra, która powinna być wykonana  

z jednolitego drzewa (np. jesionowego, sosnowego itp.)  
b) Palestra długości do 130cm musi być okrągła, a średnica dolnej 

części powinna mieć 2,5-4,5cm. 
c) Nie wolno sztucznie obciąŜać części podbijającej palestry. 
d) Cześć górna palestry moŜe być dostosowana do wielkości dłoni  

i musi być zaopatrzona w skórzany pasek (bezpieczeństwo). 
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Uwaga 
1. KaŜda druŜyna powinna dostarczyć do gry wystarczającą ilość piłek 

i palestr. 
2. Piłkę do gry dostarcza druŜyna, która w danej połowie rozpoczyna 

grę w gnieździe. 
3. KaŜda druŜyna do podbijania uŜywa własnych palestr. 
4. Brak palestr do dalszej gry powoduje przyznanie zwycięstwa 

walkowerem druŜynie przeciwnej. 
 
 

IV. DRUśYNY 
 

1. Ilość zawodników 
W grze biorą udział dwie druŜyny, kaŜda składa się z 12 
zawodników. Gry nie moŜna rozpocząć, jeŜeli jedna z druŜyn nie 
posiada na boisku co najmniej 7 zawodników. DruŜynę moŜna 
uzupełniać do 12 zawodników do końca gry. Zawodnika 
wprowadza się do gry w chwili, gdy piłka nie jest w grze i po 
uprzednim zgłoszeniu u sędziego. 

 
2. Rezerwa 

Do składu druŜyny mogą być wpisani dwaj zawodnicy 
rezerwowi. Zawodnicy rezerwowi  mogą być wprowadzeni do 
gry: przed rozpoczęciem lub do końca pierwszej połowy gry. W 
miejsce usuniętego z gry zawodnika nie wolno wprowadzać 
zawodnika rezerwowego. 

 
3. Ubiór i numeracja zawodników 
a) Ubiór zawodników jednej druŜyny musi być jednolity i wyraźnie 

róŜniący się od ubioru druŜyny przeciwnej. W razie jednolitego 
ubioru obydwu druŜyn, gospodarze musza zmienić koszulki. 

b) KaŜdy zawodnik na przedzie koszulki powinien mieć 
umieszczony numer (cyfra arabska)o wielkości 10 cm 
(numeracja zawodników druŜyny 1-12). 
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4. Obowiązki i uprawnienia kapitana druŜyny 

Kapitan reprezentuje druŜynę, kieruje jej grą, a przed 
rozpoczęciem gry oddaje sędziemu spis zawodników  
wg kolejności podbić. W czasie gry w sprawach spornych tylko 
kapitan druŜyny ma prawo ( w grzecznej formie) zwrócić się do 
sędziego. 

 
5. Zawodnicy opuszczający boisko 

Bez zezwolenia sędziego zawodnikowi nie wolno wchodzić lub 
opuszczać boiska. Zawodnik, który opuścił boisko bez zgody 
sędziego, moŜe być niedopuszczony do dalszej gry. 

 
6. Walkower 
a) JeŜeli jedna z druŜyn nie jest gotowa do zawodów lub nie zgłosi 

się na boisko w ciągu upływu 20 minut od wyznaczonej godziny 
zawodów, druga druŜyna wygrywa walkowerem w stosunku 
30:0. 

b) DruŜyna moŜe równieŜ przegrać walkowerem, jeŜeli w jej 
składzie znajdował się nieuprawniony do gry zawodnik lub 
zostały naruszone inne przepisy gry. Decyzja w tej sprawie 
naleŜy do komisji sportowej. 
 
 

V. KOMISJA SĘDZIOWSKA 
 

1. Losowanie 
Wyboru boiska dokonuje się drogą losowania. Losowanie 
przeprowadza sędzia główny zawodów przy pomocy rzuconej  
w powietrze monety. 

 
2. Sędzia główny 

Sędzia główny przed zawodami sprawdza stan i wymiary boiska 
piłek i palestr. Wyznacza zegar do mierzenia czasu gry. 
Kontroluje uprawnienia zawodników do gry (karty zgłoszeń). 
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Daje znak do rozpoczęcia, przerwania i zakończenia gry. Jest 
odpowiedzialny za jej przebieg. 
Orzeczenie sędziego głównego na boisku jest ostateczne, moŜe on 
zmienić swoją decyzję przed wznowieniem gry. Powinien tak 
ustawiać się na boisku, aby nie przeszkadzać zawodnikom. Za 
przekroczenie przepisów udziela zawodnikom upomnienia, nagany 
lub wyklucza z gry. 
 
Sędzia główny: 
a) decyduje o waŜności podbić ( dalekie podbicia podaje do 

odnotowania sekretarzom); 
b) decyduje o waŜności chwytów jednorącz (prawidłowe chwyty 

jednorącz podaje sekretarzom) 
c) decyduje o waŜności biegów (prawidłowe biegi podaje 

sekretarzom) 
d) decyduje o waŜności skucia lub odkucia się, co potwierdza 

gwizdkiem; 
e) odgwizduje kaŜde przekroczenie linii boiska przez zawodnika  

z gniazda, który rozpoczął  bieg; 
f) przerywa grę gwizdkiem w wypadku: 

- zgubienia lub uszkodzenia piłki, 
- kontuzji zawodnika, 
- wejścia publiczności na boisko, 
- uszkodzenia mety, 
- ulewnego deszczu itp.; 

g)  moŜe zakończyć grę przed czasem w wypadku: 
- czynnego zniewaŜenia sędziego  
- niezdatności boiska do gry, 
- zdekompletowania jednej z druŜyn do 6 zawodników lub 
samowolnego jej zejścia z boiska, 
- zapadającej ciemności 
- odmowy zejścia z boiska w ciągu 2 minut przez zawodnika 
wykluczonego z gry, 
- nieusunięcia w ciągu 5 minut publiczności po wkroczeniu jej na 
boisko, 
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- innych większych wykroczeń przeciw dyscyplinie sportowej, 
h) czuwa nad kolejnością podbić (nieprzestrzeganie kolejności 

podbić oznacza uratę gniazda); 
i) pilnuje podbijającego czy: 

- nie przekracza przy podbiciu linii startu 
- nie wyrzuca lub nie wybiega z palestrą poza linie startu, 
- zawraca uwagę aby zawodnicy nie przekroczyli linii startu 
przed podbiciem piłki (w przypadku przekroczenia przed 
podbiciem uniewaŜnia bieg); 

j) decyduje o usunięciu zawodnika z gry w przypadku:  
- braku dyscypliny (niesportowe zachowanie się) 
- upomnienia i nagany 
 

Uwaga 
W wypadku wymienionym w punkcie 2j sędzia główny wpisuje do 
sprawozdania z zawodów nazwisko i imię usuniętego zawodnika. 
Przerwy nadzwyczajne odlicza się od czasu gry. W wypadku 
naruszenia dyscypliny przez widzów, zawodnicy zobowiązani są do 
zaprowadzenia porządku. JeŜeli z jakichkolwiek przyczyn 
wyznaczony sędzia nie stawi się, na miejsce zawodów, kapitanowie 
druŜyn podają kandydatów do prowadzenia zawodów i wybierają 
jednego drogą ugodową lub przez losowanie. Sędziowie 
kwalifikowani mają pierwszeństwo prowadzenia zawodów. 
DruŜyna, która nie wyrazi zgody na wybór sędziego powyŜszymi 
sposobami, przegrywa zawody walkowerem 

 
3. Sędziowie liniowi 

Sędziowie liniowi pomagają sędziemu głównemu. Poruszają się 
wzdłuŜ linii bocznych boiska i sygnalizują chorągiewką. 

a) kaŜde przejście zawodnika z gniazda poza linią boiska; 
b) przejście piłki jako „dalekiej”; 
c) piłkę skośną (lądującą poza linią boczną względnie skośną 

boiska); 
d) takie przewinienia, których sędzia główny nie mógł zauwaŜyć. 
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Sędziów liniowych wyznacza kierownictwo druŜyn biorących 
udział w zawodach lub odnośnie władze sportowe. 
Chorągiewki dla sędziów liniowych dostarcza gospodarz. 
 

4. Sekretarze 
Na kaŜde zawody wyznacza się dwóch sekretarzy, których 
obowiązkiem jest: 

a) współpraca z sędzią głównym; 
b) notowanie punktów podawanych przez sędziego głównego; 
c) obliczanie wyniku spotkania; 
d) sygnalizowanie sędziemu końca pierwszej i drugiej połowy gry. 

 
 

VI. CZAS TRWANIA I ROZPOCZ ĘCIA GRY 
 

1. Czas gry 
Gra trwa 2x30min. z przerwą 10-minutową. Dla druŜyn 
młodzieŜowych oraz kobiet czas gry moŜna skrócić do 2x20min. 
Czas gry moŜna równieŜ zmienić, gdy regulamin imprezy 
wyraźnie to określa. 
 

2. Gra po przerwie 
Po przerwie następuje zmiana miejsc (druŜyna która rozpoczynał 
grę  w polu gry zajmuje miejsce w gnieździe na linii zbiórki),  
a grę rozpoczyna zawodnik oznaczony numerem 1. JeŜeli po 
przerwie w ciągu 2 min. od sygnału sędziego, druŜyna nie ustawi 
się do gry, sędzia odgwizduje walkower dla przeciwnej druŜyny. 
 

3. Dogrywka 
JeŜeli w meczach pucharowych (gdzie przegrywający odpada) po 
upływie zawodów wynik jest remisowy, następuje po 10 
minutowej przerwie przedłuŜenie zawodów o dalsze 2x10 min. 
W dogrywce przeprowadza się ponownie losowanie o gniazdo. 
JeŜeli po dogrywce wynik meczu jest nadal remisowy, zawody 
przeprowadza się w nowy terminie. 
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4. Czas zawodów 
Liczy się od sygnału sędziego głównego. 
 
 

VII. USTAWIENIE ZAWODNIKÓW  
 

1. Ustawienie zawodników 
Jedna druŜyna ustawia się na linii zbiórki, ograniczającej pole 
podbić zwane gniazdem, druga zaś na boisku zwanym polem 
gry. 

 
2. Ustawienie zawodników w gnieździe 

Za wodnicy ustawiają się na linii zbiórki. Zawodnik 
upowaŜniony do podbicia wchodzi do gniazda.  
Po podbiciu (udanym lub nieudanym), o ile zawodnik nie 
podbiegł do mety, pozostaje w gnieździe. JeŜeli podbija 6 
zawodnik, musi nastąpić bieg przynajmniej jednego zawodnika 
do mety z wyjątkiem przypadku wymienionego w par. II pkt. 5b. 

 
3. Ustawienie zawodników na boisku 

Ustawienie zawodników na boisku jest zupełnie dowolne. KaŜda 
druŜyna ustawia się zaleŜnie od stosowanej przez siebie taktyki  
i gry przeciwnika. 

 
 VIII. PODBICIE 

 
Podbicie liczy się, jeŜeli zawodnik stojący w gnieździe, podrzuci 
piłkę i wykona zamach palestrą, chociaŜby w piłkę nie trafił.  

 
1. Kolejność podbić  

Podbić dokonują zawodnicy w kolejności numerów od 1 do 12. 
JeŜeli powstanie luka w kolejności podbić na skutek 
niedobiegnięcia w porę lub opuszczenia boiska przez któregoś  
z zawodników, podbija zawodnik z kolejnym numerem. 
W czasie gry nie wolno zmieniać numerów. 
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2. Prawo podbicia 

KaŜdy zawodnik w jednej kolejce ma prawo do jednego 
podbicia. Prawo do następnego podbicia ma zawodnik, który 
odbył bieg do mety i z powrotem (na podstawie podbicia 
własnego lub podbicia współzawodnika). 

 
3. Piłka w grze 
a) Piłka jest w grze z chwilą dobrego podbicia. 
b) JeŜeli zawodnik z boiska wrzuci lub wybije piłkę poza linie 

boczne lub zapola. 
 
4. Podbicie prawidłowe 

Podbicie jest prawidłowe, jeŜeli podbijający dotknie piłki 
palestrą, a ta spadnie na boisko lub zapole. 
Podbicie jest równieŜ prawidłowe, jeŜeli piłka dotknie 
przeciwnika stojącego obydwoma stopami w polu gry, nawet gdy 
później potoczy się za granicę boiska lub linie skośne. 

 
5. Powtórzenie podbicia 

Sędzia dyktuje powtórzenie podbicia, jeŜeli palestra w czasie 
podbicia ulegnie złamaniu. Rozpoczętą akcje gry sędzia 
uniewaŜnia. 

 
6. Podbicie po ponownym zdobyciu gniazda 
a) Po ponownym zdobyciu gniazda podbija ten zawodnik, który 

miał prawo do podbicia w chwili utraty gniazda 
b) Podbijanie po „wygłodzeniu” rozpoczyna zawodnik oznaczony 

numerem 1. 
 
7. Podbicie niewaŜne 

Podbicie jest niewaŜne: 
a) Gdy zawodnik w czasie podbijania przekroczył linie startu, 
b) Gdy w czasie podbijania palestra wypada z ręki, 
c) Gdy zmieniono kolejności podbijania (następuje „wygłodzenie”), 
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d) Gdy palestra po podbiciu znalazła się całkowicie poza granicami 
gniazda 

 
8. Uprawnienia na skutek prawidłowego podbicia  

Prawidłowe podbicie uprawnia zawodnika do biegu do mety  
i z powrotem do gniazda. 

 
9. Podbicie dalekie 
a) Podbiciem dalekim nazywamy podbicie, na skutek którego piłka 

spadnie na zapolu, tj. w odległości powyŜej 65m. 
b) Za kaŜde dalekie podbicie druŜyna z gniazda zyskuje 1 punkt. 
 

    10. „Wygłodzenie” druŜyny 
„Wygłodzenie” druŜyny następuje wówczas gdy: 

a) Zabraknie zawodników uprawnionych do podbicia, a piłka jest  
w grze; 

b) Pięciu zawodników po dokonaniu podbicia znajduje się  
w gnieździe, a kolejny zawodnik podbijający nie uzyskał (nie 
dokonał) prawidłowego podbicia. 
 
Uwaga 
Po podbiciu ostatniego uprawnionego do podbicia zawodnika 
piłkę moŜna rzucić do gniazda. JeŜeli po przejściu piłki poza linię 
startu nie ma w gnieździe uprawnionego do podbicia zawodnika, 
następuje zmiana gniazda („wygłodzenie”) 

 
 IX. BIEG 

 
1. Bieg jest następstwem dobrego podbicia 
a) Bieg uwaŜa się za rozpoczęty lub ukończony, jeŜeli zawodnik 

chociaŜby jedną stopą przekroczył linie startu. 
b) Bieg musi być wykonany w obrębie boiska z gniazda do mety  

i z powrotem. 
c) Zawodnik moŜe biegnąć tak długo, dopóki piłka jest w grze. 
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d) Zawodnik z gniazda nie moŜe rozpocząć biegu w momencie, gdy 
piłka powracająca z pola gry zostanie rzucona do gniazda przez 
zawodnika druŜyny przeciwnej, ustawionego najbliŜej linii 
startu. 

e) Ukończenie biegu moŜe nastąpić tylko wówczas, kiedy piłka 
zostanie wprowadzona do gry.  

 
2. Bieg niewaŜny 

Bieg jest niewaŜny jeŜeli zawodnik: 
a) Rozpoczął bieg po podbiciu niewaŜnym; 
b) W czasie wykonywania biegu nie dotknął słupka mety; 
c) W czasie biegu został skuty; 
d) Rozpoczął bieg przed wykonaniem prawidłowego podbicia. 

 
3. Bieg nieskończony 
a) Bieg przerywa się, jeŜeli sędzia uznaje piłkę za „martwą”. 
b) W przypadku zmiany gniazda rozpoczęty bieg uniewaŜnia się. 
 
4. Przekroczenie granic boiska 

Zawodnik z gniazda, który w czasie biegu przekroczy całą stopą 
linię pola gry (linie boczną względnie linię zapola) powoduje 
samobójcze skucie. 
RównieŜ zawodnik z gniazda, który rozpoczął bieg, a nie 
osiągnąwszy mety wrócił do gniazda, powoduje tak samo 
samobójcze skucie. W obydwu wspomnianych wypadkach 
samobójczego skucia zawodnik druŜyny z pola, będący  
w posiadaniu piłki, powinien ja natychmiast połoŜyć (pozostawić 
na miejscu) i wykonać bieg do gniazda lub do mety, zwaŜając na 
moŜliwość ewentualnego odkucia, którego dokonać moŜe 
zawodnik druŜyny przeciwnej. 
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X. CHWYT PIŁKI 
1. Dobry chwyt 

Chwyt piłki jest dobry: 
a) jeŜeli nastąpi po poprawnym podbiciu, bezpośrednio z lotu piłki, 

jednorącz bez odbicia w dowolnym miejscu boiska lub poza nim; 
b) jeŜeli zawodnik z gniazda rozmyślnie przeszkadza w chwycie 

piłki, wówczas sędzia moŜe podyktować chwyt poprawny na 
rzecz druŜyny z pola gry; 

c) za chwyt dobry przyznaje się 1 punkt. 
 
2. Dobry niewaŜny 

Chwyt jest niewaŜny: 
a) jeŜeli piłka przed chwytem dotknie ziemi, słupka, zawodnika lub 

innej naturalnej przeszkody; 
b) chwyt jest niewaŜny w przypadku złamania palestry przez 

podbijającego; 
c) jeŜeli piłka przy chwytaniu odbije się z reki i ponownie zostanie 

chwycona, chwytu nie zalicza się.  
 
 
 

 
XI. SKUCIE 

 

Skuciem nazywamy trafienie piłką zawodnika z gniazda 
dokonane na boisku przez zawodnika z pola gry jednym 
zamachem wprost z ręki lub oburącz. 

1. Skucie WaŜne 
a) Skucie jest prawidłowe, jeŜeli piłka trafi, dotknie lub nawet tylko 

otrze się o ciało lub ubiór zawodnika. 
b) Skucie jest waŜne: 
- gdy zawodnik nieprawidłowo trzyma się mety  
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- gdy zawodnikowi kującemu zostanie wytrącona z reki piłka przez 
zawodnika druŜyny przeciwnej. 
 
2. Skucie niewaŜne 

Skucie jest niewaŜne:  
a) gdy piłka została przetrzymana dłuŜej niŜ 3 sekundy; 
b) jeŜeli skuwający wykonał więcej niŜ 2 kroki, lub wykonał zwrot 

ciała z oderwaniem nóg od ziemi; 
c) gdy zawodnikowi przeszkodzono w wykonaniu biegu 

(zatrzymano zagrodzono drogę itp.); 
d) gdy zawodnik przełoŜył piłkę z ręki do ręki. 
 
3. Samobójcze skucie 

Samobójcze skucie następuje, kiedy zawodnik z gniazda; 
a) celowo dotknie jakąkolwiek częścią ciała piłki na boisku; 
b) w czasie biegu przekroczy chociaŜby jedną stopą linię boczną 

zapola lub nie osiągnąwszy mety przekroczy linie startu. 
 

Uwaga 
Zawodnik trzymający się prawidłowo mety moŜe przeszkadzać  
w skuciu. 

 
4. Odkucie 

DruŜyna, która utraciła gniazdo, ma prawo odkucia się. 
 

XII. RÓ śNE 
 

1. Piłka martwa 
Piłka jest martwa: 

a) gdy znajduje się w gnieździe; 
b) gdy zostanie celowo zatrzymana przez osoby nie biorące udziału 

w grze; 
c) po niewaŜnym podbiciu; 
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d) zostanie przetrzymana przez zawodnika lub gdy zawodnik stoi 
nad piłką dłuŜej jak 3 sekundy; 

e) w czasie zmiany gniazda bez skucia; 
f) gdy zostanie uznana za zgubioną; 
g) przy grze na czas (np. bezcelowe podawanie sobie piłki) sędzia 

odgwizduje piłkę jako martwą. W tym wypadku musi  ona być 
natychmiast odrzucona do gniazda. 

 
2. Zwycięstwo 
a) Wygrywa druŜyna, która zdobędzie większą ilość punktów. Przy 

wyniku remisowym, postępuje się zgodnie z regulaminem 
rozgrywek. 

b) Punkty uzyskuje się za prawidłowe biegi, daleki podbicia  
i chwyty. 

 
3. RóŜne 
a) Gdy piłka od skutego zawodnika wpadnie wprost do gniazda,  

w którym nie znajduje się Ŝaden z zawodników, gniazdo 
zdobywa ta druŜyna, której zawodnik pierwszy od niego wbiegł 
(tylko jeden). 

b) We wszystkich innych przypadkach występujących w czasie 
zawodów a nie objętych powyŜszymi przepisami decyzja naleŜy 
do sędziego głównego. 

 
 

WSKAZÓWKI DLA S ĘDZIEGO 
 

1. Sędzia moŜe być osobą w wieku powyŜej 18 lat. 
2. KaŜdy sędzia powinien posiadać zaświadczenie kursu dla 

sędziów. 
3. Sędzia jest delegowany na mające się odbyć zawody przez 

komisje sędziowską, zaś koszty (dieta przejazdy lub ryczałt) 
pokrywają gospodarze zawodów. 
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4. Przed rozpoczęciem zawodów sędzia bada boisko i sprzęt 
sportowy, zaś 5 minut przed rozpoczęciem gry daje znak 
gwizdkiem (3 razy długi) do przygotowania się zawodników do 
zawodów. 

5. DruŜyny wybiegają na środek boiska, ustawiają się rzędami 
naprzeciw siebie, pozdrawiają publiczność i czekają na 
przybycie sędziego. 

6. Sędzia wita się z kapitanami druŜyn przez podanie reki (co 
czynią równieŜ kapitanowie między sobą); odbiera listy 
zawodników i przeprowadza losowanie o gniazdo. 

7.  W razie niestawienia się jednej z druŜyn w wyznaczonym 
czasie, przedłuŜa się rozpoczęcie o 20 min. Po upływie tego 
czasu sędzia odgwizduje walkower, uwagi zaś wpisuje do 
sprawozdania.  

8. Sędzia powinien być zaopatrzony do prowadzenia zawodów  
w następujący sprzęt: 

a) Ubiór sportowy (spodnie sportowe, biała koszulka); 
b) Trampki lub tenisówki; 
c) Zegarek, dobry gwizdek, ołówek, miarę do badania piłek  

i palestr) i arkusze sprawozdawcze. 
9. Sędziemu głównemu pomaga 2 sędziów liniowych oraz  

2 sekretarzy, po jednym z kaŜdej druŜyny 
10. Sędzia powinien zwrócić uwagę na: 
a) Stan boiska (oznaczenie chorągiewkami boiska oraz granicy 

widzów); 
b) Ubiór zawodników (bez czapek); 
c) Zachowanie się zawodników i widzów  
d) Na właściwe odnotowanie zdobytych punktów według 

następujących znaków: 
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biegi - cyframi arabskimi 
podbicia dalekie – V 
chwyty    – O  

e) Właściwe ustawienie się druŜyn na boisku przed i po zawodach; 
f) Po zakończeniu sędzia ogłasza wynik zawodów. 

11. Sygnały gwizdkiem  
Sędzia główny stosuje następujące sygnały gwizdkiem: 

1 krótki – przejście piłki do gniazda (po czym sędzia podaje 
sekretarzom komentarz np. druŜyna X – 3 biegi, druŜyna Y - 
chwyt); 
1 długi – podbicie niewaŜne; 
2 krótkie – skucie, samobójcze skucie, zmiana gniazda (np. przez 

wygłodzenie); 
2 długie – rozpoczęcie i zakończenie zarówno pierwszej jak  

i drugiej połowy zawodów; 
3 krótkie – piłka martwa; 
3 długie – przed rozpoczęciem meczu 

 
Uwaga 
a) Nie stosować sygnału 2 gwizdki długie, gdy piłka jest w grze. 
b) Wszystkie nadzwyczajne przerwy w grze przekraczające 2 minuty 

sędzia odlicza z czasu gry. 
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