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Prague Pegasus obhájil o víkendu zlato na mistrovství
České republiky ve famfrpálu
V sobotu se v Českých Budějovicích konal již třetí ročník mistrovství České republiky
v mudlovském famfrpálu. O titul mistra ČR, putovní pohár a možnost reprezentovat Českou
republiku na mezinárodním turnaji European Quidditch Cup (ekvivalent fotbalové Ligy mistrů)
soutěžilo celkem 6 tuzemských týmů. Po celodenním klání obhájil pražský tým Prague Pegasus
vítězství z minulého roku, když ve finále porazil rivaly z Brno Banshees.
V sobotu 26. října se v areálu Jihočeské univerzity Na Sádkách odehrálo de facto již třetí
mistrovství České republiky ve famfrpálu. Po Brnu a Praze jsou tak České Budějovice třetím
městem, kam famfrpálové mistrovství zavítalo a jak je vidět, popularita tohoto sportu u nás
vzrůstá. Mistrovství se totiž účastnilo nejen všech 5 oficiálních týmů registrovaných Českou
asociací famfrpálu (ČAF), tedy týmy Olomouce, Brna, Prahy, Plzně a Českých Budějovic, ale
navíc i nedávno vzniklý tým Žatce. “Letošní mistrovství s celkem šesti účastnícími se týmy
a více než osmdesáti hráči se tak stalo doposud největším setkáním hráčů famfrpálu v Česku.”
prozradil prezident ČAF, Ondřej Hujňák.
Lenka Doležalová, jedna z organizátorů turnaje a hráčka Budweis Bigfoots se netajila
nadšením z úspěšného šampionátu: "Letošní ročník se opravdu vydařil, je vidět, že se v Česku
konečně dostáváme na profesionálnější úroveň, jaká je například v Německu. Moc děkujeme
týmům za fair play, nehrajícím dobrovolníkům za účast a divákům za podporu!" Že mudlovský
famfrpál není jen sportem podivínů dokládá i fakt, že rozhodčí na turnaji byli certifikováni
mezinárodní famfrpálovou organizací (IQA) a pro zajištění jejich nestrannosti byli pozváni
rozhodčí z Polska a ze Slovenska. Pod jejich dozorem porazila Praha v napínavém emočně
vypjatém finále Brno. Třetí místo pak obsadil domácí tým Českých Budějovic. Všechny týmy
překvapil výkon letošního nováčka (Žatecké Zlatonky), který se umístil na čtvrtém místě.

