JAK SE HRAJE FAMFRPÁL

všichni hráči musejí být
během hry na košťatech

v týmu by měli
hrát max. 4 hráči
stejného pohlaví
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hraje se na travnatém oválném
hřiš o rozměrech cca 55×33 m

na každé straně hřiště stojí
trojice různě vysokých obručí

komu koště spadne, musí se
vrá t k vlastním obručím
a pak pokračuje ve hře
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Chytači vstupují do hry
až v 18. minutě herního
času. Úkolem chytačů je
chy t zlatonku – míček
ve vaku zavěšený zezadu
trenek nestranného hráče, který ji chrání. Chycením zlatonky tým získává
30 bodů a hra končí.

×

Odrážeči hrají celkem se
3 potlouky, kterými vybíjí pro hráče, a brání jim
tak v postupu. Vybitý
hráč se vrací zpět do hry
po dotknu se vlastních
obručí. Snahou je získat
2 potlouky, a mít tak nad
soupeři herní převahu.

více informací o pravidlech hry na www.famfrpalolomouc.cz nebo www.famfrpal.cz

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.
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