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Zadání: Organizace mistrovství světa ve famfrpálu 

Byl jste vybrán jako jeden z hlavních pomocníků při organizaci mistrovství světa ve famfrpálu. Vžijte 

se tedy do role organizátora a sepište vše co se k tomu vztahuje. Výběr místa, zabezpečení před 

nezvanými hosty. Organizace ubytování, hry samotné, příprava vedlejší zábavy mezi různými zápasy. 

Jak se vybírají týmy, které se budou účastnit nebo snad budou probíhat vyřazovací kola a turnaj samotný 

bude dlouhodobý? Či úplně jiný výběr týmů než klasickým pavoukem? Atd. Atd atd.. No, je to čistě na 

Vás, jak byste jako organizátor zrealizoval samotné mistrovství. Samozřejmě mám na mysli reálný, 

klasický famfrpál. Nikoliv ten hradní. 

 

Vypracování: 

Gratulujeme k zakoupení vstupenky na Famfrpálové mistrovství světa. Níže 
naleznete přehledně všechny informace a zajímavosti, které budete potřebovat. Pro 
dotazy, které zde nenaleznete, nám zašlete sovu s dotazem a my se Vám do dvaceti 
čtyř dnů ozveme zpět. 
 

Famfrpálové mistrovství světa 2022 
 

Termín: 15.8-21.8 2022 
 
Místo konání: Jako tradičně se místo konání nezměnilo a velmi rádi Vás přivítáme 
v osadě Šagri-La 35°58´21.9´´N 81°56´08.9´´E  
 
Doprava 

Jak jistě víte, Šangri-La, nedisponuje letaxovou sítí, ani se zde nelze přemístit. Jako 
vstupní bod, byla zvolena vesnice s nejbližším letaxovým krbem Hotan Prefecture. 
Vesnice je vybavena dostačujícím počtem krbu navázaných na letaxovou síť. Do této 
vesnice se můžete kdykoliv přemístit. Je zde park, který je adekvátní k možnosti 
přistání. 



 

Pro návštěvníky z přilehlých oblastí, se doporučuje cestovat pomocí koštěte, nebo 
létajícího koberce. Vesnice je taktéž vybavena stájemi, kam můžete zaparkovat Vaše 
Testrály, Pegase a jiné létající tvory. Zvláštní pozornost a prosím věnujte při cestě na 
drakovi. Draci mají své soukromé stáje za vesnicí.  
 
Po přistání vyhledejte nejbližšího šerpu, který Vám předá koště, které je speciálně 
upravené na jednu cestu do Šangri-La. Šerpové mají na sobě viditelný znak 
Famfrpálového mistrovství světa. 
 

Ochranná kouzla 

Jako každý rok, tak i letos je Famfrpálové mistrovství světa opředeno mnoha 
ochrannými kouzly. Jak proti mudlům, tak i proti kouzelníkům. Samo o sobě místo je 
jedna velká legenda a žádný mudla ještě Šangri-La nenašel, ale pro jistotu jsou zde 
paměťová kouzla. Kdyby se přiblížil, dostane mudla myšlenku, že něco zapomněl a 
okamžitě se vrátí. Protihluková kouzla jsou samozřejmostí, aby hluk a fandění nerušil 
zdejší ekosystém.  
 
Proti nečekaným kouzelníkům, jsou zde vytvořena ochranná kouzla na přemisťování 
a jakýkoliv jiný druh dopravy. Kouzelníci se zde dostanou jen pomocí, koštete, které 
dostanou od šerpy při příjezdu. Koště je tak speciálně upraveno, aby dopravilo 
kouzelníka jen do Šangri-La nikam jinam. Pokud by vše selhalo a hrozilo by odhalení. 
Jsou zde místní kouzelníci zvaní Lámové, kteří jsou mistři v ovládání počasí. 
 
Ubytování 

V místě konání je velké množství kouzelných stanů a přístřešků. Každé z obydlí je 
očarovaný kouzlem a vybaven všemi místnostmi, které dnešní moderní kouzelník 
potřebuje. Letos je zvláštností, že všechny místnosti v ubytovací jednotce jsou 
navrstveny pod sebe. Ubytování bylo přiděleno podle zakoupené vstupenky. Při 
příletu do Šangri-La najděte svůj stan podle Vašeho jména. Prosím ujistěte se, že jste u 
vlastního stanu, než do něj vstoupíte.  
 
Stravování 

Domácí skřítci jsou připraveni Vám splnit přání všech velikostí. Naleznete zde hlavní 
restauraci, kde se podává kontinentální pohoštění. A pět menších restaurací, kde se 
podává jídlo z určitého kontinentu. Nebojte se vyzkoušet všechny restaurace. Domácí 
skřítci jsou k dispozici celý den i noc.  
 
Platby 

Na Famfrpálovém mistrovství světa jsou jako platidlo ustanoveny Galeony, Srpce a 
Svrčky. Žádné jiné platidlo nebude přijímáno. V místě konání bude možnost peníze 
směnit. Upozorňujeme, že směna je možná jen v oficiální směnárně. Výrazně 
nedoporučujeme měnit jinde. 

1 Galeon = 17 srpců 
1 srpec = 29 svrčků 

 
Doprovodný program 
Na každý den, je zde i doprovodný program pro všechny kategorie.  



 

Pro nejmenší máme zde Zoo s fantastickými zvířaty, velké aquarium a létání na 
mořských konících. 
 
Pro dorostence je zde možnost naučit se létat na koberci, či se pokusit chytit zlatonku 
v kleci.  
 
Pro dospělé jsme připravili autogramiádu a možnost se nechat vyfotit s oblíbeným 
sportovcem 
 
A mnoho dalšího… 

 
Organizace hry 
Na Famfrpálové mistrovství světa 2022, byli pozvání vítězové kontinentálních 
mistrovství, které probíhalo v březnu tohoto roku. Každý tým si mohl přivést 14 hráčů 
a jednoho trenéra. Famfrpálové mistrovství světa 2022 bude probíhat formou jedné 
tabulky, kde bude hrát každý s každým. Nakonec se utká první a druhý tým, kteří se 
umístili v tabulce, o celkové vítězství. Každý den se odehraje pět zápasů a v neděli 
bude velké finále.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Představení týmů 
 
Evropa 
Portugalsko – jihoevropané se na Mistrovství světa ve famfrpálu představí vůbec 
poprvé. Jejich nadšení a smysl pro kombinaci, jim pomohlo k vítězství na Evropském 
šampionátu. Přes počáteční prohru se dokázali přenést a zbytek evropského 
šampionátu neprohráli jediný zápas. Do svých zápasů nastupují ve vínové sadě dresů, 
které jsou lemovány zelenou barvou.  
 
Brankář: Manuel Badin, Cristiano Cabral 
Odrážeč: Luis Batista, Manuel Figo, Jorge Cardoso, Jorge Almeida 
Střelec: Antonio Sampaio, José Silva, Jorge Silva, Miguel Matos, Jaoquim Nascimento, 

Hugo Dias 
Chytač: Marco Costa, Filipe Moreira 
Trenér: Ramiro Gutterez 
 
Asie 
Jižní Korea – Jihokorejci se na Mistrovství světa ve famfrpálu představí již po osmé 

v řadě. Jsou to mistři Asie, kde za osm let nenašli přemožitele. Velkou zásluhu na 

x Evropa Asie Afrika Oceánie S.Amerika J.Amerika 

Evropa x      

Asie  x     

Afrika   x    

Oceánie    x   

S. Amerika     x  

J. Amerika      x 



 

tomto úspěchu má jistě trenér Na Sang-Ho, který drží nad týmem velmi přísnou ruku. 
Vše musí být dokonalé. Nebojí se z týmu vyhodit i tu největší hvězdu pokud neplní 
instrukce trenéra. Bohužel na Famfrpálovém mistrovství světa, se ještě nikdy do finále 
nedostali. Do svých zápasů nastupují v bílých dresech s černým decentním vzorem. 
 
Brankář: Cho Gue-Sung, Heo Yong-Joon 
Odrážeč: Um Won-Sang, Go Jae-Hyeon, Joo Min-Kyu, Lee Seung-Woo 
Střelec: Kim Bo-Kyung, Lim Sang-Hyub, Cho Young-Wook, Kim Ju-Gong, Kim Sang-
Jun, Kim Seung-Jun 
Chytač: Yang Hyun-Jun, Sin Jin-Ho 

Trenér: Na Sang-Ho 
 
Afrika 
Alžírsko – Afričené jsou Mistrovství světa ve famfrpálu tradičním účastníkem. Za 
posledních deset mistrovství jsou zde již po páté. Zatím slavili úspěch před devíti lety, 
kdy dokázali doletět až do finále, kde ale podlehli Anglii. Od té doby na nějaký větší 
úspěch čekají. Alžírský tým se pyšní skvělým chytačem Samym Friouim, o kterém se 
říká, že má oči i vzadu a zlatonku dokáže postřehnout i v písečné bouři. Což se jednou 
i opravdu stalo. Do svých zápasů nastupují v světle zelených dresech s bílými prvky. 
 
Brankář: Yousri Bouzok, Hichem Mkhtar 
Odrážeč: Belaid Hamidi, Mostapha Alili, Rida Bensayah, Kheiredine Merzougui 
Střelec: Adil Djabout, Aimen Lahmeri, Mourad Benayad, Aymen Mahious, Dadi 
Mouki, Yacine Aliane 
Chytač: Samy Frioui, Nadir Benbouali  
Trenér: Hamza Zaidi 
 
Oceánie 
Austrálie – Australané jsou ohajující šampióni. V posledních několika letech se 
opakovaně dostali na mistrovství a postupně utvářeli dokonalý tým. Minulý rok se 
všechno úsilí vyplatilo a Australané si došli pro titul. Ve finále doslova přestříleli 
Španělsko, kdy vyhráli 330:150 a to Španělský chytač polapil zlatonku. Do svých 
zápasů nastupují v svítivě žlutých dresech, se zeleným lemováním.  
 
Brankář: Jamie Maclaren, Craig Goodwin 
Odrážeč: Mathew Leckie, Nicholas D´Agostino, Bruno Fornaroli, Marco Rojas 
Střelec: Jack Sotirio, Andrew Nabbout, Trent Buhagiar, Anthony Cacares, Steven 
Lustica, Ben Waine 
Chytač: Jake Brimmer, Matthew Hatch 
Trenér: Connor Pain 
 
Severní Amerika 
Mexiko – Mexičané jsou asi největší překvapením turnaje. Díky neuvěřitelné schodě 
náhod, se zde na Mistrovství světa ve famfrpále ocitla tato země. V Mexiku je famfrpál 
poměrně novým sportem, tamní famfrpálová federace vznikla teprve v roce 1989 a 
v celém Mexiku je jen šest stadiónu. Jak mohli vyhrát Mistrovství Severní Ameriky, 
dodnes nikdo nechápe. Zlatonka byla snad očarovaná, protože to vypadalo, jako by 



 

Mexickému chytači létala rovnou do ruky. Všechny zápasy co Mexiko vyhrálo, bylo 
vždy jen o deset bodů. A s USA dokonce vyhráli po 3 minutách hry 150:0. Do svých 
zápasů nastupují v tyrkysově modrých dresech, s bílým lemováním.  
 
Brankář: Alejandro Zendejas, Juan Pablo Vigon Cham 
Odrážeč: Roberto Alarado, Angel Zaldivar, Rogelio Funes, Santiago Gimenez 
Střelec: Elias Hernandez, Arturo Gonzalez, Salvador Reyes, Luis Garcia, Oscar Ortega, 
Sebastian Cordova 
Chytač: Diego Barbosa, Luis Chavez 
Trenér: Martin Galvan 

 
Jižní Amerika 
Brazílie – Jihoameričané jsou tradiční účastníci Mistrovství světa ve famfrpálu. Za svou 
éru mají na kontě šest výher a do finále se dostali deset krát. Je to jeden z nejlepších 
týmů. Jsou pověstní svojí hravostí. Camrál si dokáže přehazovat s neuvěřitelnou 
lehkostí a pak tvrdě zakončit. Když se pozorně zadíváte na hráče Brazílie, přijde Vám, 
že hráči tančí. Je to způsobeno jejich výchovou. V Brazílii totiž umíte dříve tančit 
Sambu než chodit, natož létat. Do svých zápasů nastupují v černých dresech s bílým 
lemováním.  
 
Brankář: Claudio Taffarel, Marcos Reis 
Odážeč: Roberto Carlos, Cafu, Carlos Alberto, Luiz Bellini  
Střelec: Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Neymar, Socrates  
Chytač: Toninho Cerezo, Garrincha 
Trenér: Zico   
 
Rozhodčí 
Arbitři jsou vybíráni podle svých zkušeností a nezaujatostí. Každý arbitr byl pečlivě 
vybrán do nejužšího kola, kde musel podstoupit řadu testů jak fyzických, tak i 
teoretických. Zkoušky se skládali z ovládání koštěte v překážkovém prostoru, let na 
rychlost a pozorování z výšky. Teoretická část byla z pravidel famfrpálu a z etikety. 
Prošli opravdu jen ti nejlepší a proto je nám ctí představit pětici arbitrů, která bude 
dohlížet nad fair play této hry.  
 
Howard Webb – Anglický rozhodčí, který má za sebou stovky utkání, nebojí se 
udělovat tresty a nic mu neunikne  
Gehad Grisha – Egyptský rozhodčí, na Famfrpálovém mistrovství je poprvé, ale svou 
čestností a dokonalou znalostí pravidel bude jistě velmi dobrým přínosem 
Pierluigi Collina – Italský rozhodčí, který je již matadorem a možná i ambasadorem 
Famfrpálového mistrovství světa. Je zde již dvacátým rokem a nevypadá to, že by chtěl 
ukončovat svou kariéru. Nechává ostré souboje bez trestu, proto jsou zápasy pod jeho 
taktovkou velmi zajímavé 
Júiči Nišimura – Japonský rozhodčí, pověstný svou disciplinovaností. To vyžaduje i 
po hráčích. Nikdo si k němu nespí nic dovolit a nestrpí urážky na svém hřišti. 
Nekompromisně vylučuje hráče i za maličkosti.  



 

Malang Diedhiou – Senegalský rozhodčí, další nováček na Famfrpálovém mistrovství. 
V Africe je to velmi uznávaný rozhodčí, ale zkušenost na mezikontinentální scéně mu 
chybí.  
   

Vyhlášení vítězů 
Průběh vyhlášení všech kategorií, nastane po finálovém zápase. Proto po finálovém 
zápase nikam neodcházejte, program bude pokračovat. 
 
Na stadión nastoupí všichni účastníci Mistrovství světa. Následně bude mít proslov 
prezident světové famfrpálové federace, kde poděkuje všem hráčům, trenérům, 
rozhodčím a hlavně vám fanouškům. Poté se začnou udělovat ceny za vítězství ve své 
kategorii. 
 
Nejlepší brankář, nejlepší odrážeč, nejlepší střelec, nejlepší chytač, nejužitečnější hráč 
a nakonec se vyhlásí nejlepší tým tohoto roku. 
 

Poděkování  
Děkujeme za zakoupení této vstupenky, pokud budete mít jakýkoliv dotaz, obraťte se 
na nás sovou. Pokud nastane problém v Hotan Prefecture, prosím obraťte se na 
nejbližšího šerpu.     
 

 


