
PRAVIDLA BRADAVICKÉHO FAMFRPÁLU

Hřiště a příslušenství

· famfrpál se hraje na školní zahradě, kdy hřiště má na obou stranách branky, ve kterých je zav šě en kruh, do kterého se hází 
camrál

· famfrpál se hraje se třemi druhy míčů

· camrál - 1 ks – slouží k dosažení koše 

· potlouk - 4 ks – slouží k vybití protihráče (střelce, potloukáře)

· zlatonka - 1 ks – slouží k ukončení hry a zisku velkého počtu bodů 

· každý hráč (kromě brankáře a chytače (hledač zlatonky) hraje po celou dobu utkání s trubičkou od toaletních ubrousků

· hráči obou družstev jsou barevně označeni, chytač má na hlavě kšiltovku

Hráči

· v každém družstvu nastupuje do hry 9 hráčů

· 1 brankář – chytá camrál a snaží se zabránit druhému mužstvu dát „koš“ nesmí při hře opustit brankoviště

· 2 potloukáři – vybíjejí potlouky soupeře (přeruší mu hru)

· 5 střelců – přihrávají si camrál a snaží se jej prohodit košem soupeře (dát branku) 

· 1 chytač – hledá zlatonku 

Pravidla hry

· hra se hraje na dva poločasy 2 x 7 minut

· hra končí uplynutím hrací doby nebo nalezením zlatonky

· za prohození camrálu košem získává družstvo 10 bodů

· za nalezení zlatonky získává družstvo 100 bodů

· zlatonka je před zahájením hry umístěna do prostoru hřiště mezi oběma koši do trávy

· zlatonku hledají pouze chytači, nikdo z ostatních hráčů, diváků nebo náhradníků je nesmí na zlatonku upozornit

· každý hráč (kromě obou brankářů a chytačů) si musí po celou dobu hry přidržovat svou toaletní trubičku mezi nohama 
(létají na nich jako na koštětech)

· potloukáři chytají potlouky a vybíjejí s nimi hráče soupeře (kromě brankáře a chytače)

· hráč zasažený potloukem se musí vrátit za svou brankovou čáru - proběhnout za svým košem, pokud drží ve chvíli, kdy je 
zasažen camrál nebo potlouk, musí jej ihned položit a běží bez něj

·  střelci mohou bránit vlastním tělem své spoluhráče, nemohou ale bránit soupeři ve hře 

· střelci si přihrávají camrál rukou, s camrálem můžou udělat pouze dva kroky

· střelci hrají pouze s camrálem, nehrají s potlouky ani nehledají zlatonku

· potloukáři hrají pouze s potlouky, nehrají s camrálem ani nehledají zlatonku

· po dosažení koše se rozehrává camrál z branky družstva, které dostalo koš

· není dovoleno brát jakýkoliv míč hráči, který jej již drží

· turnaj ve famfrpálu se hraje systémem každý s každým


