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I. Założenia ogólne. 
 
„Pochodnia” to gra drużynowa, której celem jest zdobycie jak największej liczby 
punktów przyznawanych drużynie za ”zapalenie” własnej „pochodni”. „Zapalenie 
pochodni” następuje po wrzuceniu kółka ringo zwanego w grze „płomieniem” na kij 
trzymany przez zawodnika grającego na pozycji pochodni. Po rozpoczęciu gry 
„płomień” jest podawany rękoma, w dowolny sposób pomiędzy zawodnikami. 
Zawodnicy nie mogą zrobić więcej niż dwa kroki z „płomieniem” w ręku co wymusza 
liczne podania w grze. Gra może być rozgrywana na boiskach o różnych wymiarach.  
W grze biorą udział dwie drużyny liczące tyle samo zawodników. Liczba zawodników 
w drużynie  zależy od wielkości pola gry, nie może być jednak mniejsza niż 3 osoby w 
każdej z drużyn (czyli łącznie 6 osób grających). Gra doskonale rozwija zręczność, 
celność i orientację przestrzenną zawodników. 

 
II. Boisko i czas trwania gry. 

 
1. Gra może być rozgrywana na boiskach o różnych wymiarach zarówno w sali 

gimnastycznej jak i w terenie. 
2. W sali gimnastycznej i na otwartych boiskach można wykorzystać linie do gry  

w siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną itd. wyznaczając pole „pochodni” za 
pomocą kredy, ławeczki lub materaca w przeciwległych rogach boiska (po 
przekątnej).  

3. W terenie np. na trawniku, łące itp. można grać bez linii ograniczających pole gry 
oznaczając jedynie pola „pochodni” i środek boiska np. za pomocą piasku. 

4. Pola „pochodni” mogą mieć dowolny kształt jednak muszą być usytuowane  
w takiej samej odległości od środka boiska gdzie rozpoczyna się gra. 

5. Każda drużyna może zmienić dowolną liczbę zawodników w grze. 
6. Wymiany można dokonać w dowolnym czasie gry, a zmieniony zawodnik może 

wrócić ponownie na boisko. 
7. Czas gry jest umowny i ustala się go przed rozpoczęciem spotkania. 
8. Spotkanie rozpoczyna się na środku boiska podaniem „płomienia” do tyłu po 

sygnale sędziego. 
9. Grę rozpoczyna drużyna, która jest w posiadaniu „płomienia”. 

 
III. Zawodnicy i kapitanowie. 

 
1. Zawodnicy wchodzący w skład jednej drużyny posiadają jednolite stroje lub 

szarfy, znaczniki w takim samym kolorze. 
2. Każda z drużyn ma stroje (szarfy lub znaczniki) w innym kolorze. 
3. Każda drużyna powinna mieć kapitana  z wyróżniającą go opaską na ramieniu. 



4. Kapitan wprowadza drużynę na boisko i w drodze losowania dokonuje wyboru 
„płomienia” lub „pola pochodni”. Prawo wyboru ma kapitan, który wygrywa 
losowanie. 

5. Kapitan odpowiada za zachowanie swojej drużyny oraz za przebieg wymiany 
zawodników. Na boisku nie może się znajdować więcej zawodników niż w chwili 
rozpoczęcia spotkania. 

6. Każda drużyna ma jednego zawodnika grającego w polu „pochodni”. Pozostali 
zawodnicy grają w polu gry. 

 
IV. Sędzia. 

 
1. Spotkanie prowadzi sędzia, który kontroluje przebieg gry, mierzy czas i podejmuje 

decyzję o naruszeniu przepisów podczas gry. 
2. Sędzia gwiżdże w chwili: 

a) rozpoczęcia i zakończenia gry; 
b) wyjścia „płomienia” poza linię autową (jeżeli takową wyznaczono); 
c) „zapalenia pochodni”; 
d) przerwania i wznowienia gry z powodu naruszenia zasad; 
e) wznowienia gry po „zapaleniu pochodni”. 

 
V. Płomień i pochodnia. 

 
1. „Płomieniem” może być kółko ringo lub inna obręcz o średnicy umożliwiającej 

swobodne podawanie pomiędzy zawodnikami i wrzucenie jej na „pochodnię”. 
2. „Pochodnia” to gładki kij lub laska gimnastyczna o zaokrąglonych końcach. Każda 

drużyna posiada własną „pochodnię”. 
3. Zdobycie punktu następuje w chwili „zapalenia pochodni” własnej drużyny. 

Zawodnik grający na pozycji „pochodni” może manewrować „pochodnią” w celu 
złapania „płomienia”, ale nie może opuścić pola „pochodni”. 

 
VI. Przebieg gry. 

 

1. Zawodnicy rozpoczynają grę na środku boiska podaniem „płomienia” w tył. 

2. Przed rozpoczęciem gry każda drużyna znajduje się na własnej połowie gry. 

3. „Pole pochodni” drużyny znajduje się na połowie przeciwnika w rogu boiska. 

4. Zawodnicy podają pomiędzy sobą „płomień” w taki sposób aby znaleźć się jak 

najbliżej własnego pola „pochodni” i oddać rzut „zapalający pochodnię”. 

5. Zawodnik posiadający „płomień” musi wykonać podanie lub rzut w ciągu  

5 sekund. 

6. „Pochodnię” można „zapalić” z dowolnego miejsca na boisku. 

7. Drużyna przeciwna stara się przechwycić „płomień” i „zapalić” własną 

„pochodnię”. 

8. Po każdym „zapaleniu pochodni” następuje wznowienie gry na środku boiska. 

Grę wznawia drużyna, która straciła punkt. 

9. W przypadku nieudanego rzutu zakończonego upadkiem „płomienia” w pole 

„pochodni”, „płomień” przejmuje drużyna przeciwna i wznawia grę stojąc przed 

polem „pochodni”, w które upadł „płomień”. 



10. Zawodnicy będący w posiadaniu „płomienia” mogą wykonać maksymalnie dwa 

kroki przed podaniem lub rzutem. 

11. Za każdorazowe „zapalenie pochodni” drużyna otrzymuje punkt. 

12. Jeżeli „płomień” opuści boisko całym swym obwodem sędzia odgwizduje aut  

i „płomień” przejmuje drużyna przeciwna. 

13. W przypadku przewinienia zawodnika gra zostaje przerwana, a wznowienia 

dokonuje przeciwnik w miejscu przewinienia. 

14. W sytuacjach spornych sędzia odgwizduje rzut sędziowski polegający na wyrzucie 

„płomienia” pionowo w górę pomiędzy dwoma zawodnikami uczestniczącymi  

w sporze. Zawodnicy wyskakują w górę próbując przechwycić „płomień” dla 

własnej drużyny. 

15. Przy wznowieniu gry po gwizdku zawodnicy drużyny przeciwnej muszą 

znajdować się w odległości min 3 metrów od posiadającego „płomień”. To samo 

dotyczy rzutu sędziowskiego. 

16. Za szczególnie brutalną grę oraz „faul na pochodni” w trakcie rzutu sędzia 

dyktuje rzut karny. Rzut karny wykonuje zawodnik pokrzywdzony rzucając 

„płomieniem” ze środka boiska. Pozostali zawodnicy wycofują się na pole 

przeciwne umożliwiając swobodny rzut i „zapalenie pochodni”. 

 

VII. Zagrania niedozwolone. 

 

1. Przetrzymywanie „płomienia” przez jednego zawodnika dłużej niż 5 sekund. 

2. Wyrywanie „płomienia” innym zawodnikom. Właścicielem „płomienia” jest 

zawodnik, który pierwszy dotknął „płomienia”.  

3. Popychanie, szarpanie, kopanie i inne zagrania nie fair-play wymierzone  

w przeciwnika.  

4. Celowe rzucanie „płomieniem” w przeciwników. 

5. Celowe uderzanie „pochodnią” zawodników grających w polu gry. 

6. Kopanie i przydeptywanie nogą „płomienia” w celu zdobycia przewagi nad 

przeciwnikiem. 

7. „Zapalenie pochodni” przez nałożenie „płomienia na pochodnię” bez 

wykonania rzutu. 

8. Bieganie z „płomieniem”. Zawodnik posiadający „płomień” może wykonać 

maksymalnie dwa kroki przed podaniem lub wykonaniem rzutu. 

9. „Faul na pochodni” polegający na celowym wytrąceniu, uderzeniu, chwytaniu 

ręką „pochodni” przeciwnika w celu uniemożliwienia złapania „płomienia”.  

 

 

 

 

 


