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na každé straně hřiště stojí
trojice různě vysokých obručí
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všichni hráči musejí být
během hry na košťatech
komu koště spadne, musí se
vrá t k vlastním obručím
a pak pokračuje ve hře

v týmu by měli
hrát max. 4 hráči
stejného pohlaví

Chytači vstupují do hry
až v 18. minutě herního
času. Jejich cílem je chyt zlatonku – míček zavěšený zezadu trenek
nestranného hráče, který ji chrání. Chycením
zlatonky tým získává 30
bodů a hra končí (pokud
není skóre vyrovnané).

hrají pro sobě dvě 7členná družstva složená z hráčů na 4 pozicích:
brankář, 3 střelci, 2 odrážeči a chytač (pozice odlišené čelenkami)

Střelci a brankáři hrají s
camrálem, který se snaží
prohodit skrz jednu z obručí soupeřů, a m získat
pro vlastní tým 10 bodů.
Brankář navíc nesmí být
vybit ani napadán uvnitř
svého brankoviště.

Odrážeči hrají celkem se
3 potlouky, kterými vybíjejí pro hráče, a m jim
brání ve hře. Vybitý hráč
se vrací zpět do hry až po
dotknu se vlastní obruče. Když má soupeř oba
potlouky, může si jeden
z odrážečů vzít imunitu a
dojít pro tře potlouk.

více informací o pravidlech hry na www.famfrpal.cz nebo www.famfrpalolomouc.cz
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hraje se na travnatém hranatém
hřiš o rozměrech 60×33 metrů
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Brněnský tým potkáš hrát
nejčastěji v parku na Lužánkách.

Brno Banshees

Pražský tým trénuje
každý týden v Letenských sadech.

Prague Pegasus - Quidditch team

Brněnský tým potkáš hrát
nejčastěji v parku na Lužánkách.
Brno Banshees

brno@famfrpal.cz

Pražský tým trénuje
každý týden v Letenských sadech.
Prague Pegasus - Quidditch team

praguepegasusquidditch
praguepegasus@gmail.com

PHOENIXES
PLZEŇ

Olomoucký tým se vždy
schází tradičně v Bezručových sadech.

OCCAMY
OLOMOUC
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Olomoucký tým se vždy
schází tradičně v Bezručových sadech.
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Famfrpál Olomouc / Quidditch Olomouc

info@famfrpalolomouc.cz

V Plzni si mudlovský famfrpál
můžeš přijít zahrát do Borského parku.
Phoenixes Plzeň

Famfrpál Olomouc / Quidditch Olomouc

info@famfrpalolomouc.cz

www.famfrpalolomouc.cz

V Plzni si mudlovský famfrpál
můžeš přijít zahrát do Borského parku.
Phoenixes Plzeň

phoenixespilsen
famfrpal.plzen@gmail.com

Naše tréninky jsou otevřené a zadarmo.
Ať jsi holka, kluk nebo úplný nováček –
přijď si s námi zahrát a užít kopu zábavy.

NENÍ V OKOLÍ TÝM?
TAK ZALOŽ VLASTNÍ

budweisbigfoots

Budweis Bigfoots

Tým z Českých Budějovic
najdeš trénovat v parku Stromovce.
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Česká asociace famfrpálu

Pomůžeme se začátky a poradíme, co je
třeba. Můžeme půjčit míče, naučíme tě,
jak sestavit a trénovat vlastní partu.
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