
Pravidla hry

Famfrpál je genderově namíchaný kontaktní 
týmový sport, který v sobě snoubí prvky rugby, 
vybíjené, zápasu, amerického fotbalu a dalších 
sportů. 

Hráči a pozice

Famfrpál hraje sedm hráčů na čtyřech různých 
pozicích. Hraje se se třemi různými druhy míčů. 
Úkolem je prohodit potlouky obručemi a chytit 
zlatonku

CHYTAČ
Chytač se snaží chytit zlatonku.

ZLATONKA
Za chycení zlatonky 
dostane tým 30 bodů

1 CAMRÁL
S camrálem hrají 
střelci a brankáři. Za 
prohození camrálu 
obručí získá tým 
10 bodů.

3 POTLOUKY
S potlouky hrají 
odrážeči. Jejich cílem 
je vybít soupeřovy 
hráče.

KOŠŤATA
Hraje sedm hráčů. Hráči musí 
být po dobu hry “na košťat-
ech”, která zpomalují béh a 
znesnadňují manipulaci s 
míčem. 

GENDEROVÉ PRAVIDLO
Famfrpál je smíšený sport, 
proto musí vždy na každé 
straně hrát alespoň dva hráči 
opačného pohlaví než většina.

STEJNÉ POZICE
Je povoleno kontaktovat hráče 
hrající stejnou pozici. Výjimku 
tvoří střelci a bránkáři, kteří se 
smí kontaktovat navzájem.

KONTAKT ZEPŘEDU
Až va výjimky, je povoleno 
kontaktovat hráče pouze 
zepředu a pouze jednou rukou.

OBRUČE
Místo branek jsou ve famfrpálu 
tři obruče v různých výškách. 
Cílem hry je prohodit camrál 
obručí.

HŘIŠTĚ
Hraje se na oválném hřišti o rozměrech:

ZÁKLADNÍ TYP KONTAKTU:
Ve famfrpálu je povoleno dotýkat se 
soupeře, brát mu míč, blokovat tělem, 
strkat, přetlačovat se, držet soupeře 
nebo ho složit na zem. Většina kontaktu 
je povolena pouze, pokud soupeŕ drží 
míč, dotýkat se, blokovat tělem a strkat 
je povoleno i pokud soupež míč nedrží.

BRANKÁŘ
Brankář chrání své obruče, aby nedostal 
gól. Smí prostrkovat ruce obručemi a má 
výhody ve vlastním brankovišti. Zároveň 
může útočit jako střelci.

3 STŘELCI
Střelec má za úkol prohodit camrál 
soupeřovými obručemi a zároveň se ne-
nechat vybít odrážeči.

2 ODRÁŽEČI
Odrážeč má za úkol vybít potloukem 
soupeře. Smí vybíjet střelce i ostatní 
odrážeče. Vybití soupeře je nejúčinnější 
obrana.
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Povolený kontakt

Famfrpál je plně kontaktní sport. Kontakt má 
však pŕísně daná pravidla a jejich porušování je 

trestáno.


