
FootGolf 

.. šport, ktorý si Vás hneď získa! 



Čo je to vlastne FootGolf? 



FootGolf je kombináciou dvoch 
najpopulárnejších športov            

na svete: futbalu a golfu. Hrá sa        
s klasickou futbalovou loptou    
na golfovom ihrisku s jamkami        

s priemerom 53 cm. 

Pravidlá z veľkej časti zodpovedajú 
pravidlám golfu. FootGolf sa hrá po 
celom svete    v rôznych formách.  

Je zastrešený Medzinárodnou federáciou 

pre FootGolf – FIFG ( www.fifg.org ). 

http://www.fifg.org/


Na Slovensku vznikla 21. februára 2014  

Slovenská FootGolfová asociácia SFGA, ktorej 
úlohou je organizovanie turnajov po celej krajine                          
a zároveň nadväzovanie spolupráce s golfovými 

ihriskami (klubmi), ktoré by mohli ponúknuť 
FootGolf svojim členom, či verejnosti 

 a zvýšiť tak svoju návštevnosť a popularitu. 

 



Prezident americkej PGA - 
Ted Bishop považuje túto 

novú a netradičnú hru 
menom FootGolf za veľmi 

dobrý prostriedok ako 
zvýšiť záujem o golf. 

„FootGolf kombinuje prvky 
futbalu a golfu na 

prispôsobenom ihrisku        
a rast popularity po celej 

krajine je enormný,“ 
povedal. 

 



K dnešnému dňu je FootGolf 
možné hrať na vyše 300 

golfových ihriskách v USA.  

V Anglicku viac je ich už cca 100.              
K dnešnému dňu združuje  

FIFG 28 národných 
FootGolfových zväzov.  

Od decembra 2014 k nim patrí 
aj SFGA. 

Medzi krajiny s najväčším počtom 
ihrísk pre FootGolf patria 

Holandsko, Maďarsko, Anglicko, 
USA a Argentína. 



Od decembra 2014 je SFGA členom  

Medzinárodnej FootGolfovej organizácie – FIFG. 



FootGolf je presne taký 
ako znie – ako keď futbal 
a golf splynú do jedného. 
Skóre sa počíta ako pri 

golfe, kde sa počíta každá 
rana, avšak hráči 

používajú nohy, aby 
mohli kopať futbalovú 

loptu cez fairway až          
k jamke. Najnižší počet 

kopov určuje víťaza. 

Maďar – Béla Lengyel (Majster sveta 2012) 



PRE GOLFOVÉ KLUBY 

FootGolfová jamka sa nachádza mimo greenu, čiže golfisti nie sú 
absolútne žiadnym spôsobom obmedzovaní. To isté platí aj pre 
samotnú hru, kedy si hráči FootGolfu musia rezervovať Tee time            

a postupujú po jednotlivých jamkách rovnako ako golfisti.  

Kopačky sú zakázané, povolenú sú len tenisky, alebo turfy. 

BONUS PRE KLUBY 

Vďaka masovému športu, 
akým FootGolf bez pochyby 

je, dokážu golfové kluby 
prilákať veľké množstvo 

nových zákazníkov – hráčov, 
ale i sponzorov.  



FootGolf nepozná vekovú 
hranicu ani pohlavie 

Hrajú ho deti ... 

Hrajú ho mladí... 

Hrajú ho i skôr narodení... 

Ale hrajú ho aj ženy... 



... ani nevhodné počasie 



Veľký potenciál tohto športu potvrdzuje aj fakt, že ho 
podporujú a aktívne hrajú aj bývalé veľké hviezdy svetového 

futbalu ako Frank de Boer, Ruud Gullit, Roy Makaay, Adam 
Cocco, José Luis Chilavert, Juan Sebastian Veron, Ariel Ortega, 

Jean-Pierre Papin, Sylvain Wiltord, Christian Karembeu, 
Diego Forlan a mnoho ďalších.. 

Sylvain Wiltord Christian Karembeu 



Aj napriek tomu, že FootGolf ako šport vznikol v roku 2009,  

už má za sebou aj prvé Majstrovstvá Sveta.                                                             
Prvé Majstrovstvá Sveta sa konali v Budapešti v Maďarsku. V júni 2012 

sa osem krajín (Maďarsko, Argentína, Belgicko, Grécko, Holandsko, 
Taliansko, Mexiko, USA) zišlo v hlavnom meste Maďarska. 



Šampionát sa hral v Kisoroszi v Magyar Golf Club. Takmer 
osemdesiat hráčov bojovalo o historicky prvý titul majstra sveta. 

Celý šampionát pozostával z dvoch hracích dní, počas ktorých 
každý hráč odohral dvakrát 18 jamiek. 



Historicky 
prvý článok  

v slovenských 
novinách  

o FootGolfe  
bol uverejnený      

v denníku ŠPORT 
20.5.2014  



„Krstnou mamou“ FootGolfu na Slovensku je 
najlepšia slovenská golfistka v histórii                 
– Zuzana Kamasová. 
 

SFGA je jej veľmi vďačná za to, že pomohla 
rozbehnúť tento šport na Slovensku.  

Foto z 1. turnaja na Slovensku – vedľa Zuzany 
Kamasovej stojí  viceprezident FIFG, pán Gábor Gelenser 



Prvé oficiálne ihrisko na Slovensku vzniklo v auguste 2014 

v Malackách v golfovom klube Eurovalley Golf Park Club 

(www.golf.sk/footgolf). Na 9-jamkovom ihrisku Public, je 

umiestnených 18 FootGolfových jamiek, ktoré sa nachádzajú mimo 

greenu a tým pádom neprichádza k odkopom z tejto najcitlivejšej 

časti ihriska pre golfistov 

PROMO VIDEO o FootGolfe:  

FootGolf je šport, ktorý 

si Vás hneď získa...  
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19.10.2014 bol zorganizovaný 1. oficiálny turnaj                  

na Slovensku s medzinárodnou účasťou. Záznam z 1. turnaja          

– VIDEO - 1. FootGolfový turnaj na Slovensku a fotogaléria 

Fotogaléria - 1. FootGolfový turnaj na Slovensku .  

 
Celkovým víťazom sa stal aktuálny Majster sveta – Béla 

Lengyel z Maďarska. Najlepším slovenským hráčom bol 

Martin Meliš, ktorý skončil celkovo na 3. mieste. 
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Za činnosť SFGA, s ktorou je 

spokojná aj medzinárodná 

organizácia FIFG, sa nám dostalo 

cti, keď 18. a 19.4.2015 

organizujeme historicky prvý ročník                       

Euro FootGolf Trophy Tour         

na Slovensku, v Malackách.  

 

Toto je veľmi významný krok pre 

Slovensko a FootGolf ako taký.  

 

Niektoré krajiny na zisk tejto tour 

čakali aj 2 - 3 roky od ich vzniku, 

prípadne ešte čakajú... 
 



Prvý FootGolfový Klub na Slovensku vznikol v SENCI! 
 

Futbalová miniliga Senca (www.fms.sk) v roku 2014 začala 

spoluprácu so Slovenskou FootGolofovou asociáciou (SFGA). 

Dňa 10.10.2014 vznikol pod vedením FMS 1. FootGolfový klub               

na Slovensku – FootGolf Futbalovej miniligy Senca (FG FMS)      

a 19.10.2014 sa zúčastnil historicky 1. turnaja na Slovensku            

na dovtedy jedinom oficiálnom ihrisku v Malackách. Začiatkom 

januára vzniká občianske združenie FootGolfový Klub Senec 

(FootGolf Senec). 
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Na Slovensku vznikajú postupne ďalšie ihriská 

a vznikajú aj FootGolfové kluby. 
 



  Ján Kozák ml. sa stal ambasádorom FootGolfu na Slovensku! 
 

Najväčším úspechom SFGA a FootGolfového klubu Senec, 

je oslovenie reprezentanta Slovenska a kapitána FC Artmedia 

Petržalka, syna súčasného reprezentačného trénera 

Slovenska – Ján Kozák  ml., ktorý súhlasil so spoluprácou        

a v roku 2015 sa stal slovenským ambasádrom FootGolfu    

a hráčom seneckého klubu. 
 





Facebooková stránka a webová stránka 

A každým dňom je nás viac a viac, pridajte sa k nám ...  

www.facebook.com/FootGolfSenec 

www.footgolfsenec.sk 



ĎAKUJEME ZA VAŠU POZORNOSŤ! 

Tešíme sa na spoluprácu ... 

Juraj Gubáni 

predseda FootGolfového Klubu Senec 



Ing. Juraj Gubáni 
predseda FootGolfového Klubu Senec 

a generálny sekretár Slovenskej FootGolfovej Asociácie /SFGA/ 

0903 / 216 777  
juraj.gubani@footgolfsenec.sk 
 

Adresa:  Jánošíkova 15, 903 01 Senec 

IČO:   42416540 

Bankové spojenie: 29 4400 0760 / 1100  
 
 


