
 

Viete, čo je FootGolf?  

 

FootGolf je šport, ktorý si Vás hneď získa... Je kombináciou dvoch športov – futbalu  
a golfu. Hrá sa s klasickou futbalovou loptou na golfovom ihrisku s jamkami             
s priemerom 53 cm a hĺbkou od 30 do 40 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). 

Na Slovensku vznikla vo februári 2014 Slovenská FootGolfová Asociácia                                          
( www.facebook.com/SlovakFootgolf ), ktorej úlohou bude 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 sa v USA hraje FootGolf na viac ako 300 golfových ihriskách.           
V Anglicku je ich už cca 100. FIFG združuje 28 národných FootGolfových zväzov. 
Medzi krajiny s najväčším počtom ihrísk pre FootGolf patria USA, Holandsko, 
Maďarsko, Anglicko a Argentína. 

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. 

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. 

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

 

http://www.fifg.org/
http://www.facebook.com/SlovakFootgolf


Aj napriek tomu, že FootGolf ako šport vznikol v roku 2009, už má za sebou aj prvé 
Majstrovstvá Sveta, ktoré 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. 

Prvé 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. 

Niečo z činnosti SFGA v roku 2014: 

Počas roka 2014 vedenie SFGA absolvovalo viacero stretnutí, ktoré naznačili výbornú 

spoluprácu nielen s golfovými klubmi, ktoré chcú zvýšiť počet svojich členov                   

a rozšíriť svoju ponuku aj o FootGolf, o tento zaujímavý a nový šport na Slovensku.  

Február 2014 – 21.2. vznikla Slovenská FootGolfová asociácia /SFGA/. 

Máj 2014 – 31.5. sme pomohli na akcii pre nadáciu Euro deťom n.f. – VIDEO - 

Charitatívna akcia pre Euro deťom n.f. a chceme pomáhať aj ďalej... 

August 2014 – Vytvorenie 1. oficiálneho FootGolfového ihriska                             

na Slovensku, v Eurovalley Golf Park Club v Malackách. Promo video – PROMO 

VIDEO - FootGolf Slovakia .  

Október 2014 - 10.10. vznikol na Slovensku 1. FootGolfový klub – FootGolf 

Club Futbalovej miniligy Senca. Vedenie OZ Futbalovej miniligy Senca po prvom 

turnaji na Slovensku, zmenilo názov klubu na FootGolf Senec. 

Október 2014 - 19.10. 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 . 

December 2014 - 29.12. sa Slovenská FootGolfová Asociácia stala členom 

medzinárodnej FootGolfovej asociácie FIFG (www.fifg.org) ako 25. člen z 28 

krajín na svete. 

Za našu činnosť, s ktorou je spokojná aj svetová organizácia FIFG - www.fifg.org, sa 

nám dostalo cti, keď 18. a 19.4.2015 organizujeme historicky prvý ročník Euro 

FootGolf Trophy Tour na Slovensku, v Malackách. Niektoré krajiny na zisk tejto 

tour čakali aj 2 - 3 roky od ich vzniku, prípadne ešte čakajú. 

 

http://www.golf.sk/footgolf
http://youtu.be/nGKDsd2gSMw
http://youtu.be/nGKDsd2gSMw
http://youtu.be/YYviMaaEOH8
http://youtu.be/YYviMaaEOH8
http://youtu.be/M_R-ACEsIJs
http://youtu.be/M_R-ACEsIJs
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.832116476839640.1073741846.655520634499226&type=3
http://www.fifg.org/


 

Viac informácií o FootGolfe na www.slovakfootgolf.sk , ale hlavne 

facebooková stránka  www.facebook.com/SlovakFootgolf . 

V prípade spolupráce alebo akýchkoľvek otázok, ma neváhajte 

prosím kontaktovať na dole uvedenom telefónnom čísle alebo emailom. 

 

S pozdravom 

 

Ing. Juraj Gubáni 

generálny sekretár SFGA 

0903 216 777 

juraj.gubani@slovakfootgolf.sk  
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FootGolfová jamka osadená v Malackách na ihrisku Public 

 

Obrázok č. 1 a) 

 

Obrázok č. 1 b) 



 

Osadené Tee pre FootGolf a detail zástavy ( neoznačenej – tréningovej)          

a lopty v Malackách na ihrisku Public 

 

Obrázok č. 2 a)           Obrázok č. 2 b) 

 

Obrázok č. 3 



Mapa 1. FootGolfového ihriska na Slovensku (Malacky – ihrisko Public) 

 

Obrázok č. 4 

Certifikát – 29.12.2014 sa SFGA stala oficiálnym členom FIFG 

 

    Obrázok č. 5 


