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Palant powraca!

Główne zasady gry

Polskie Stowarzyszenie Palantowe z siedzibą w Warszawie wraz z oddziałami w Trójmieście, Krakowie, Po-
znaniu, Białymstoku, Gostyninie i Wrocławiu oficjalnie prezentuje zasady gry w Palanta. PSPal jest organiza-
cja wskrzeszającą grę w Palanta na terenie całej kraju. Palant to polska gra ludowa z 400letnią tradycją. 
W 1978 roku Polski Związek Piłki Palantowej został przeistoczony w Polski Związek Baseballu i Softballu. 
Z racji tego faktu nie było oficjalnych rozgrywek gry w Palanta o zasięgu ogólnokrajowym przez ostatnie 
cztery dekady. Palant jako przetrwał jako gra podwórkowa. Spowodowało to ewolucje zasad w różnych 
rejonach Polski. Poniższe zasady obowiązywały w lokalnych rozgrywkach w rejonach m.in. północnej Polski 
w połowie lat 90-tych XX wieku. Główne reguły gry nie zmieniły się prawdopodobnie od czasów Zygmunta 
III Wazy. Ewoluowały jedynie poszczególne ścisłe zasady co jest spotykane w każdym sporcie na przestrzeni 
lat. PSPal w 2015 roku przeszkolił ponad 500 osób w całej Polsce poprzez organizacje darmowych i w pełni 
otwartych treningów. Celem stowarzyszenia jest założenie koedukacyjnej ogólnopolskiej Międzyoddziałowej 
Ligi Palantowej w różnych kategoriach wiekowych (Junior 15-, Senior 50+ oraz otwarta kategoria wiekowa).

Celem gry w Palanta jest zwycięstwo poprzez zdobycie większej ilości punktów (obiegów) od prze-
ciwnej drużyny. Każdy mecz trwa minimum jedną rundę składającą się z dwóch kolejek. Ich licz-
ba uzależniona jest od formuły rozgrywki – pojedynczy mecz palantowy, turniej itp. Jedna druży-
na atakuje, czyli wybija i stara się zdobyć punkty w pierwszej kolejce (atakuje - „w Niebie”), podczas gdy 
druga broni się w polu („w Piekle) do czasu, aż atakujący nie popełnią trzech błędów. Później następuje zmiana ról. 

Drużyny: 5-8 osób | 3 próby wybicia |  Zdobycie 4 baz - PUNKT | 3 błędy - ZMIANA | Więcej pkt - Wygrana!  

Strefa Niebo Strefa Piekło
O kolejności stref decydule losowanie

1. Pierwszy zawodnik wyznaczo-
ny przez drużynę staje w Domu z 
kijem i piłką. Próbuje wybicia.
2. Wybicie polega na samo-
dzielnym podrzuceniu piłki i 
uderzeniu jej jednorącz kijem tak, 
aby trafiła w pole obrony okre-
ślone liniami (tzw. Piekło).
3. Zawodnik ma trzy próby. Po 
jednej z udanych zdobywa w ko-
lejności bazy dotykając, przebie-
gając przez każdą z nich.

4. Zawodnicy broniący w Piekle jak najszybciej łapią piłkę po 
wybiciu. Najlepiej bezpośrednio z góry jedną ręką. 
5. Jeżeli to się uda, wybijający jest wyautowany. Traci kolejkę.
6. Jeżeli zawodnik nie złapie jedną reką, bądź piłka wcześniej 
dotknęła ziemi należy jak najszybciej odrzucić piłkę za linie 
spalonego do strefy Niebo, aby przerwać zdobywanie baz 
przez drużynę z Nieba.
7. Łapiący, jeżeli jest ku temu okazja, może trafić piłkę za-
wodnika zdobywającego bazy (pod warunkiem, że nie dotyka 
żadnej z nich). Taki zawodnik traci kolejkę.
8. Dopóki piłka po wybiciu jest w Piekle - możliwe jest zdoby-
wanie baz. 
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Strefa Niebo Zmiana Stref
9. W momencie powrotu piłki do 
strefy niebo zawodnik między 
bazami cofa się do ostatniej 
zdobytej (dotkniętej) bazy.
10. Zawodnik, który zdobył 
1, 2, 3 bazę oczekuje na niej na 
prawidłowe wybicie kolejnego 
zawodnika z drużyny.
11. Po zdobyciu ostatniej - 4 
bazy - drużyna zdobywa punkt. 
A zawodnik wraca do kolejki 
wybić.

Drużyny zamieniają się strefami w momencie kiedy:
- trzech zawodników Nieba znajduje się na 1 bazie 

(żadnemu nie udało się zdobyć nawet 2 bazy),
- kij po wybiciu opuścił Dom,

- zabrakło zawodników uprawnionych do wybicia 
(zostali wyautowani, bądź stoją na bazach),

- drużyna popełniła TRZY BŁĘDY:

»  Błędem m.in. jest, gdy wybijający wykorzystał trzy próby 
i ani razu nie trafił w Pole (idzie wtedy na 1 bazę).

»  Zawodnik zdobywający bazy został trafiony piłką podczas momentu,
 gdy nie dotykał żadnej z nich.

»  Piłka powybiciu została złapana jedną ręką z góry 
przez zawodnika z piekła.

Rozgrywka:

Wygrywa drużyna, która zdobędzie więcej punktów po określonej przed meczem  liczbie kolejek!

        0:00 - 0:05 h - Przywitanie | Przedstawienie inicjatywy i zarysu historycznego 

        0:10 - 0:18 h - Trening rzutowy |  Podział uczestników na drużyny

        0:30 - 0:55 h - Mecz Palantowy| W trakcie: taktyka, strategia, sugestie

        0:57 - 0:60 h - Panel dyskusyjny | Odpowiedzi na powstałe pytania | Współpraca

        0:18 - 0:30 h - Próbna rozgrywka treningowa z tłumaczeniem zasad

        0:55 - 0:56 h - Podziękowania za udział w treningu

Facebook.com/PALANT | mail: PSPal@t.pl | telefon: 608 40 40 30 | KRS: 0000591081

Przed meczem ustalana jest liczba kolejek. Nie ma limitu czasowego. W przypadku me-
czów palantowych sugerowana liczba 4 kolejek - każda drużyna dwa razy jest w Niebie 
i dwa razy w Piekle.  W przypadku rozgrywki turniejowej sugerowana liczba 2 kolejek.

Wybiciem idealnym jest uderzenie za linię końcową - tzw. Zapłot. W takim przypadku 
zawodnicy Nieba zdobywają bez przeszkód - nie ma możliwości zbicia, zatrzymania gry.
Nie ma obowiązku zdobywania baz po prawidłowym wybiciu w Pole. Zadownik ma 
trzy próby wybicia - może wykorzystać je dowolnie. Linie należą do Pola. Piłka podczas 
zbicia zawodnika między bazami nie może dotknąć podłoża między ręką zbijającego, a 
zbitym zawodnikiem. Prawidłowe złapanie piłki jednorącz musi być czyste i bezpośrednie. 
Nie można łapać „na dwa razy”, bądź pomagać sobie drugą ręką czy inną częścią ciała. 
Aby piłka wróciła ze strefy Piełko do Nieba zawodnicy broniący mogą używać każdej 
części ciała np. kopnąć dolną piłkę. Zakazuje się utrudniania zdobywania baz poprzez 
blokowanie ciałem linii biegu. Zawodnik zdobywający bazy nie może wybiec z pola gra. 
Zawodnik łapiący piłkę w polu nie może przekraczać linii, aby złapać piłkę z góry. 
Taka możliwość jest w przypadku piłki, która po wybiciu najpierw odbiła się w polu, 
później je opuściła.

Trening:
0:05 - 0:10 h -   Rozgrzewka | Podział uczestników na pary do treningu rzutowego




