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1. Úvod 

Celoročná súťaž  „Footgolf Couples  League“  je určená pre všetkých amatérov, 
profesionálov,  začiatočníkov, mužov, žien, juniorov  v skratke pre nadšencov najlepšieho   
športu  Footgolf. 

Hlavnou myšlienkou ligy je aby ,,Súťažný Tím“ tvorila  dvojica hráčov, ktorých spája spoločná 
záľuba, vášeň alebo koníček či už vo fandení rovnakému futbalovému klubu ( Arsenal, 
Barcelona, Juventus ), návšteva  obľúbenému podniku či baru ( Ľudmila, Kogo, Kross, Icebar)   
či láska k zvieratku, žene, politikovi atď... (bez ponuky ) a aby  túto spoločnú záľubu 
reprezentovali a dôstojne zastupovali  na trávnikoch slovenských footgolfových ihrísk .  

 

2. Podmienka účasti a právo na štart (jednotlivec, tím) 

Právo zúčastniť sa ,, Footgolf Couples League 2021 “ majú všetci hráči  s amatérskym 
štatútom   bez rozdielu pohlavia, národnosti, či veku. 
 

Každý z tímov musí mať riadne vyplniť a poslať prihlášku, kde budú ich základne kontaktné 
údaje a názov tímu. 

Termín podania prihlášky je 22.3.2021 

Každý z tímov musí do termínu 30.3.2021  uhradiť ligový poplatok. (viď.  odstavec poplatky) 

Každý z tímov musí mať na svoj ligový zápas rovnaký ,,dress code“ (rovnaké tričko, 
krátke/dlhé nohavice štulpne atď. )  

Každý z tímov musí spraviť aspoň 1 spoločnú fotku so súperovým tímom ( pred, počas alebo 
po zápase)  

Každý z tímov musí dodržiavať Footgolfovú etiku a pravidlá !!! 

Každý tím účasťou na ,,Footgolf Couples League 2021“ súhlasí s vyhotovovaním 
a zverejňovaním audiovizuálnych záznamov pre reklamné a propagačné účely. 

 

3. Formát Ligy  (Skupinová časť a Play off ) 

 

Liga, ako už z názvu vyplýva, je určená pre dvojicu hráčov, ktorí budú tvoriť súťažný  tím. 

Liga bude pozostávať zo skupinovej časti  a play-off , kde sa stretnú  najlepšie tímy.  

Podľa počtu prihlásených tímov budú vytvorené 2 samostatné divízie a určí sa počet tímov 
ktoré postupujú do play-off. 

V divízii  sa hrá systémom každý s každým na 2 zápasy (,,doma- vonku“).  



Play-off sa hrá vyraďovacím systémom a hrajú sa  2 zápasy ,,(doma-vonku)“. 

Finálové kolo sa hrá na 1 víťazný zápas na footgolfovom ihrisku Vineyard Skalica. 

Do play-off sú tímy losované podľa nasledovného kľúča : (príklad pre 16 tímov ) 

 (viď  príloha -tabuľka č.1 – Play-off ) 

 

4. Prihlasovanie 

Tímy sa prihlasujú do ligy vyplneným formulárom –(viď príloha – Prihlasovací formulár) 
najneskôr do 22.3.2021, ktorý zašlú emailom na  roman.nukovic@kmsgolf.sk. 

 

5. Termíny Ligy – Skupinová časť a Play-off 

Po uzatvorení prihlasovania prebehne los jednotlivých kôl  a kalendár zápasov bude 
zverejnený na FB stránke - Footgolf Skalica, na webovej stránke www.footgolfskalica.sk a tiež 
všetkým zúčastneným hráčom bude zaslaný e-mail. 

Jednotlivé zápasy budú prebiehať v dvojtýždňových intervaloch, aby mal každý tím dostatok 
času na odohranie zápasu. 

Presný dátum zápasu si tímy dohodnú medzi sebou, podmienkou je, aby tento dátum bol 
v rozmedzí termínu pre dané súťažné kolo. 

Po odohratí všetkých zápasov skupinovej časti bude zverejnený kalendár zápasov play-off. 

 

6. Miesto odohrania súťažného zápasu 
 
Súťažný zápas musia tímy odohrať na ktoromkoľvek 18- jamkovom Footgolfovom 
ihrisku v SR. 
 
Zoznam všetkých 18- jamkových footgolfových ihrísk v SR : 
 
Skalica – Vineyard course 
Skalica – Lake course 
Bernolákovo 
Šurany 
Black Stork Veľká Lomnica 
Malý Slavkov 
 
 
 
 



7. Zmena/posunutie termínu zápasu 

Tímy môžu požiadať o preloženie zápasu, ak im termín z rozumných dôvodov nevyhovuje. 

Preloženie zápasu bude možné len ak oba tímy budú súhlasiť so zmenou termínu. 

O preložením zápasu musíte VOPRED informovať riaditeľa súťaže či už mailom –  

roman.nukovic@kmsgolf.sk , alebo telefonicky či SMS  na + 421 902 487 979. 

V žiadosti o zmenu termínu MUSÍ byť uvedený náhradný termín kedy zápas daného kola 
tímy dodatočne dohrajú. 

 

8. Neodohranie zápasu v danom súťažnom kole 

V prípade, že niektorý z tímov neodohrá svoj súťažný zápas v danom kole a ani nepožiada 
o preloženie termínu, bude mu automaticky udelená kontumačná prehra. 

 

9. Bodovanie LIGY 

Štandardné bodovanie ako vo futbale:  Výhra – 3 body, Remíza – 1 bod, Prehra – 0 bodov 

Kontumačná výhra – 3  body, Kontumačná prehra – 0 bodov 

Tím teda môže v skupinovej časti získať maximum  54 bodov. 

V prípade rovnosti bodov rozhoduje o umiestnení v skupinovej časti : 

a)   lepšie skóre 

b)   lepšie vzájomne odohraté zápasy 

 

10. Formát a Bodovanie jednotlivých zápasov 

Formát súťažného zápasu – Fourball  

To znamená, že každý hráč hrá so svojou loptou až pokiaľ ju nedostane do jamky. 

Maximum kopov na jamke je double par + 2. To znamená na 3-PAR  je max výsledok 8, na 4  
PAR r je max výsledok 10 a na 5 PAR  je max výsledok 12. 

Bodovanie : 

Bodovanie bude formou bodov, ktoré budú symbolizovať  góly, čiže ak tím získa bod, dá 
súperovi gól.  

Tím a hráči získavajú body na každej jamke za : 

Lowest  player score na jamke  - 1 bod  (maximum) 



To znamená:  Hráč s najnižším počtom kopov na jamke, získava pre svoj tím 1 bod. 

V prípade že Hráč z tímu A zahrá na 3 kopy a aj hráč z tímu B zahrá na 3 kopy, tak ani jeden  

tím nezískava bod. 

Best total score na jamke –( súčet kopov obidvoch hráčov z tímu )– 1 bod (maximum) 

Tím, ktorý má nižší súčet kopov na jamke získava 1 bod. 

Príklad. Tím A ( Jano a Jožo) vs Tím B ( Fero a Palo ) 

Jano zahrá na 4 kopy, Jožo zahrá na 3 kopy 

Fero zahrá na 4 kopy, Palo zahrá tiež na 4 kopy. 

Tím A má súčet 7 kopov, Tím B má súčet 8 kopov, to znamená, že Tím A získava bod. 

V prípade rovnosti, ani jeden z tímov nezíska bod. 

Longest kop – 1 bod  

V súťažnom kole si každý z tímov určí jednu jamku kde môžu získať bod za najdlhší odkop 
z odpaliska. 

Pri ,,longest kop“ sa neráta ak  lopta skončí  v prekážke ( vodná alebo piesočná) alebo 
v roughe. 

Hráč ktorý zahrá longest kop, získava pre svoj tím 1 bod. 

Nearest kop – 1 bod  

V súťažnom kole si každý z tímov určí jednu jamku kde môžu získať bod za  PRVÝ kop 
z odpaliska, ktorý skončí najbližšie k jamke. ( odporúčajú sa hrať 3-pary : ) 

Hráč, ktorý zahrá nearest kop,  získava pre svoj tím 1 bod. 

 

HOLE IN ONE – 3 body 

Hráč ktorý zahrá Hole in one, získava pre svoj tím 3 body. Ak nedajbože  obidvaja hráči z tímu 
zahrajú Hole in one, získavajú pre tím dokopy 6 bodov. 

V prípade, že na jamke, ktorú si hráči určia pre súťaž Nearest kop, padne Hole in one, hráč 
získava body aj za Hole in one aj za Nearest kop ( dokopy 4 body ) 

Ak by nastala veľmi nepravdepodobná situácia, že hráč z tímu A zahrá Hole in one  a aj hráč 
z tímu B zahrá Hole in one, tak každý pre svoj tím získava 3 body. resp. 4 body ak bude 
splnená podmienky o Nearest kop. 

JAMKA  č. 18 je  VŽDY ohodnotená dvojnásobným počtom bodov . 

( získaný počet bodov na tejto jamke je ohodnotený x 2 ) 



11. Ukončenie zápasu a nahlásenie výsledku 

Zápas sa končí po odohratí všetkých 18 jamiek . 

Tímy si zrátajú body a tím s vyšším počtom bodov (gólov) vyhráva. 

V prípade rovnosti bodov je remíza. 

Tímy sú povinné výsledok a spoločnú fotku nahlásiť  a poslať riaditeľovi súťaže, najneskôr do 
48 hodín po odohratí zápasu. 

Príklad výsledku : Tím A : 12 

                                 Tím B : 7 

Výsledky budú vždy po ukončení daného kola zverejnené na FB stránke Footgolf Skalica, na 
webe a takisto budú zaslané mailom všetkým hráčom. 

12. Riešene sporov, pravidiel  

Golf je hra gentlemanov, tak súťažný výbor verí, že toto isté  platí i pre  Footgolf. Preto všetci 
hráči budú dodržiavať pravidlá a etiku Footgolfu. 

V prípade sporov alebo akýchkoľvek nezrovnalostí, ktoré hráči nevedia vyriešiť namieste 
a budú potrebovať konzultáciu vyššej moci, tak sa môžu kedykoľvek obrátiť na riaditeľa 
súťaže, ktorého najčastejšie zastihnete na FB, WhatsApp alebo inom komunikačnom 
prostriedku. 

 

13. Víťazstvo ( Skupinová časť + Play Off ) 

Prvé TRI miesta budú ohodnotené a získajú hodnotené ceny od partnerov  Footgolf Couples 
League. 

Víťazný tím okrem cien získa aj unikátnu  trofej Footgolf Couples League Trophy. 

 

14. Ceny 

     
1.miesto – Unikátna  putovná trofej  Footgolf Couples Leauge Trophy 
 

                -  2x Voucher v hodnote 499 euro na zájazd na futbalový zápas od  
spoločnosti futbalovysen.sk 
                - 2x  darčekové balenie pálenky od Pálenica u Tatka  
               - 2x  ,,Sixpack“ piva od remeselného pivovaru Štramák 
 
 



2.miesto – 2x  Voucher v hodnote 70 euro na nákup športového oblečenia 
a vybavenia od spoločnosti A3 SPORT 
                - 2x   ,, Sixpack“ piva od remeselného pivovaru Štramák 
                - 2x  darčekové balenie pálenky od Pálenica  u Tatka  
 
3.miesto – 2x Voucher v hodnote 50 euro na nákup športového oblečenia 
a vybavenia od spoločnosti A3 SPORT 
                   -2x  ,, Sixpack“ piva od remeselného pivovaru Štramák        
 
 
 

14. Poplatky 

Tímy sú povinné pred začatím súťaže uhradiť ligový poplatok vo výške 150,- euro bankovým 
prevodom na účet : SK69 0900 0000 0002 5319 0586 

Do poznámky pre príjemcu je potrebné uviesť názov tímu za ktorý je poplatok uhradený. 

 

15. Súťažný výbor 

Súťažný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií  

Výbor sa skladá z nižšie uvedených osôb : 

Riaditeľ súťaže : Roman Ňukovič  

Prezident Footgolf klubu Skalica : Jan Holič 

 

 

 

 

 

       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


