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Slovenská Footgolfová Tour 2023 /SVKTOUR/  

Slovenský Footgolfový pohár 2023 /SVKCUP/ 

O Pohár prezidenta SFGA 

Majstrovstvá SFGA dvojíc 

 

 

 

 

Zbieranie bodov počas ôsmich kôl SVKTour a štyroch kôl SVKCup. Na konci súťaže budú 

vyhlásení víťazi 8 kategórií: 

• Absolut 

• Muži 

• Seniori 45+ 

• Seniori 55+ 

• Ženy 

• Juniori (do 16 rokov) 

• Amatéri 

• Kluby 

Z každej kategórie budú vyhlásení traja najlepší hráči/hráčky, ktorí budú vyhodnocovaní aj 

počas sezóny po každom kole. Kategórie Absolut a Seniori 55+ budú vyhlásení až na konci 

sezóny po finálovom kole. V kategórii kluby sa o víťazovi ročníka 2023 rozhodne na 

finálovom turnaji, ktorí sa uskutoční na konci ročníka. 

 

 

1. Názov ligy a súťaží 

  2. Ciele súťaží 
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3. Harmonogram súťaží 
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SLOVENSKÁ TOUR 
Súťaž pozostáva z nasledových kôl: 

1 hlavný turnaj Slovak Open FIFG 500 (povinné) 

1 turnaje FIFG 250 (povinné) 

8 turnajov SVKTour (6 najlepších umiestnení) 

4 turnaje SVKCup (2 najlepšie umiestnenia) 

Herný formát je hra na 18 jamiek v každom kole /pokiaľ neurčí vedenie SFGA pred 

turnajom inak/. Postupný štart od odpaliska číslo 1, odstupy flightov 8 až 10 minút. 

ALTERNATÍVA: Kanón štart hra začína naraz zo všetkých odpalísk, ktoré sú obsadené  

hráčmi.  

SLOVENSKÝ POHÁR 

Súťaž pozostáva zo 4 kôl. O víťazoch v jednotlivých kategóriách rozhodne najväčší 

počet bodov získaných vo všetkých kolách. 

Herný formát je hra na 18 jamiek v každom kole /pokiaľ neurčí vedenie SFGA pred 

turnajom inak/. Postupný štart od odpaliska číslo 1, odstupy flightov 6 až 8 minút. 

Flighty počas súťaží: 

Vo flighte (skupine) môžu byť maximálne 4-5 hráči  /pokiaľ neurčí vedenie SFGA  pred 

turnajom inak/. Najmenej však môžu byť 3 hráči! Pokiaľ sa zo skupiny  3 hráčov 

jeden hráč zraní, je povinný to nahlásiť maršalovi turnaja a pokiaľ mu to  zdravotný 

stav dovoľuje, musí dokončiť hru s ostatnými hráčmi len  zapisovaním výsledkov a 

chôdzou pri danom flighte. Do svojej skóre karty si  dopíše do zvyšných jamiek 

výsledky s maximálnou hodnotou na daných  jamkách /PAR + 10 /. Po skončení hry 

musí podpísať skóre karty.  

4. Definícia turnajov 
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ALTERNATÍVA: Kanón štart hra začína naraz zo všetkých odpalísk, ktoré sú obsadené  

hráčmi.  

O POHÁR PREZIDENTA SFGA 

Súťaže sa zúčastňuje 64 hráčov a odohráva sa systémom 1vs1. Môžu hrať muži, 

seniori a amatéri. Termín kôl určuje SFGA s dostatočnou časovou rezervou na 

odohranie daného kola. Na odohratie kola budú k dispozícii 3 týždne. V prípade, že 

niektorý z hráčov nebude ochotný k danému termínu kolo odohrať bude 

diskvalifikovaný. Hráč môže podať dokumentáciu (sms, chat, atď.) o snahe dohodnúť 

termín s neprispôsobivým súperom a po prešetrení môže byť tento super takisto 

diskvalifikovaný.  

Prvé dve kola sa hrajú na 9-jamkových ihriskách. V prípade remízy po 18-tich jamkách 

rozhodujú penalty putts, ktoré si určia hráči vo vzdialenosti 7 – 10 m od jamky                  

v počte 5, následne ďalšia jedna do rozhodnutia. Súťaž sa odohráva vyraďovacím 

spôsobom a víťaz zápasu postupuje do ďalšieho kola. O víťazovi pohára rozhodne 

finálový turnaj posledných štyroch hráčov.  

Majstrovstvá SFGA dvojíc 

Súťaže sa zúčastňuje 32 dvojíc a odohráva sa systémom 2vs2, dvojica hrá s jednou 

loptou. Súťaže sa môžu zúčastniť všetci hráči/hráčky SFGA. Termín kôl určuje SFGA s 

dostatočnou časovou rezervou na odohranie daného kola. Na odohratie kola bude k 

dispozícii 1 kalendárny mesiac. V prípade, že niektorý z hráčov nebude ochotný k 

danému termínu kolo odohrať bude daná dvojica diskvalifikovaná. Hráči môžu podať 

dokumentáciu (sms, chat, atď.) o snahe dohodnúť termín s neprispôsobivým 

súperom a po prešetrení môže byť tento super takisto diskvalifikovaný.  

Súťaž sa odohrá na 18-jamkových ihriskávh. V prípade remízy po 18-tich jamkách 

rozhodujú penalty putts, ktoré si určia hráči vo vzdialenosti 7 – 10 m od jamky                  

v počte 5, následne ďalšia jedna do rozhodnutia. Súťaž sa odohráva vyraďovacím 

spôsobom a víťaz zápasu postupuje do ďalšieho kola. O víťazovi pohára rozhodne 

finálový turnaj posledných štyroch dvojíc.  
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Slovenská FootGolfová Asociácia o.z. /SFGA/  

Medveďovej 13 

851 04 Bratislava   

www.sfga.sk  

info@sfga.sk  

www.facebook.com/SlovakFootgolf  

www.instagram.com/footgolfslovakia  

Organizačný výbor: 

Viliam Nemčko - prezident SFGA - info@sfga.sk +421 903 804 100  

Tomáš Bartko - generálny sekretár SFGA - tomas.bartko@sfga.sk +421 903 204 367 

           Daniel Gablovský - manažér SFGA - daniel@sfga.sk +421 908 070 076 

 

 

 

Každý turnaj/kolo súťaže, má výbor zložený z minimálne 3 členov, ktorých  úlohou 

je riadiť turnaj podľa pokynov a pravidiel FIFG a SVK Tour. Ich úlohou je riešiť 

žiadosti, protesty a opravy výsledkov. Členov turnajového výboru určí vedenie SFGA 

a oznámi ich najneskôr pred štartom prvého flightu.  

Riaditeľom SVK Tour a všetkých turnajov pre sezónu 2023 je Tomáš Bartko, tel.: 

+421 903 204 367. 

 

5. Organizátor 

6. Turnajový výbor 
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Ďalšími členmi výboru sú:  

- prezident SFGA  

- maršal, pomocný maršal, štartér turnaja, zapisovateľ,...  

- určený predseda footgolfového klubu /len zo Slovenska/  

- prípadne členovia organizačného výboru SFGA 

 

 

• Absolut 

• Muži 

• Seniori 45+ 

• Seniori 55+ 

• Ženy 

• Juniori (do 16 rokov) 

• Amatéri (iba hráči zo Slovenska, ktorí sa do danej kategórie prihlásili – muži/seniori) 

• Kluby  

Vyhodnocujú sa 3 najlepší z každej kategórie.   

V prípade rovnosti skóre na prvom mieste rozhoduje o víťazovi hra na 1 jamke, ktorú 
určí organizátor. V prípade nerozhodnutia, rozhoduje "penalty putts" - 5 sérií z 
rôznych pozícií, ktoré určí SFGA alebo SFGA poverená osoba. V prípade rovnosti 
skóre na druhom a treťom mieste, rozhoduje "penalty putts" - 5 sérií z rôznych 
pozícií, ktoré určí SFGA alebo SFGA poverená osoba. 

KLUBOVÁ SÚŤAŽ  

Nevyhodnocuje sa po každom kole. O majstrovi Slovenska ročníka 2023 sa rozhodne 
finálovým turnajom, ktorý sa uskutoční na konci ročníka. Do finálneho výsledku kola 
sa zarátavajú 4 najlepšie výsledky tímu/klubu v absolut kategórii. V prípade rovnosti 
skóre v kole rozhoduje posledných 9 jamiek štvrtého hráča. Ak by bolo i týchto 9 
jamiek rovnakých, kopú sa 3 "penalty putts" medzi vybraným jedným hráčom z 
každého tímu/klubu. Ak sa nerozhodne ani vtedy, kopú sa dané penalty putts po 1 
kope až do rozhodnutia. O víťazovi ročníka sa rozhodne vo Finálovom turnaji, ktorí 
sa uskutoční na konci sezóny v Skalici. Turnaja sa zúčastnia 4 najlepšie tímy. 

7. Kategórie súťaží 
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Každé kolo sa vyhodnocujú 3 najlepší z každej kategórie. Pokiaľ neurčí SFGA inak, 
každý z nich obdrží vecnú cenu (pohár, plaketu, atď.)  

DOPLNKOVÉ SÚŤAŽE: 

Každé kolo sa vyhodnocuje súťaž HOLE IN ONE/jamka na jeden kop/. Ak v danom 
kole viacerí hráči zaznamenajú HOLE IN ONE, pred vyhodnotením turnaja o víťazovi 
ceny rozhodne rozstrel na jamke určenej zo strany SFGA. Pri kopoch sú hráči otočení 
chrbtom voči kopajúcemu hráčovi. Hráči i diváci sú ticho a neprejavujú žiadne 
emócie i v prípade úspešného kopu! Ak hráč netrafí do jamky, lopta sa zamarkuje, 
zoberie dohliadajúcim rozhodcom, otočí sa ďalší hráč a zopakuje sa postup. V 
prípade, že hráči nezaznamenajú na nej HOLE IN ONE, vyhráva hráč, ktorý bol 
najbližšie k jamke.  

ĎALŠIE SÚŤAŽE:  

Hrajú sa iba v prípade ak ich pred turnajom určí SFGA!  

- najdlhší kop /longest drive/  

- kop, čo najbližšie k jamke /nearest to the pin/ 
 

 
 
 
 

Turnaje SVK Tour môžu hrať hráči a hráčky minimálne od 8 rokov (narodený po 

1.1.2015). Registrácia počas sezóny 2023 prebieha cez portál gScore – 

www.gscore.eu, prípadne cez jeho mobilnú verziu mobile.gscore.eu. Odporúčame 

ho hráčom vyskúšať počas tréningových hier.  

Hráčom tiež odporúčame sa najskôr prihlásiť do svojho profilu a až potom sa 
registrovať na konkrétny turnaj. Ak tak neurobia, treba v ďalšom maily potvrdiť 
svoju registráciu, aby v zozname bol hráč evidovaný ako registrovaný.  

8. Ceny a vyhlásenie turnajov 

9. Registrácia na turnaje 
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Registrácia na najbližší turnaj bude spustená vždy v pondelok o 18:00 hod. pred jeho 

termínom a bude ukončená dva dni pred turnajom o 18:00 hod. /t.j. do štrvrku resp. 

piatku do 18:00 hod. – záleží, v ktorý hrací deň je turnaj – sobota / nedeľa /. Flighty 

budú zverejnené najneskôr 1 deň pred turnajom do 12:00 na mobilnej verzii gScore 

– mobile.gscore.eu, na webovej stránke www.gscore.eu a na facebookovej stránke 

SFGA – www.facebook.com/SlovakFootgolf.  

Upozorňujeme, že flighty si je potrebné pozrieť ešte aj ráno v deň turnaja!  
 
 
 
 
 
 

POPLATKY 2023 
Hráčsky poplatok 1 

Obsahuje: poplatok asociácii, poplatok FIFG, poplatky EFA 

Výhody:  

- zľavnené fee na turnaje SFGA (Tour 30€, Pohár 25€, Tour Junior 25€, Pohár Junior 20€ ) 

- zľavnené fee Slovak Open  

- zľavnené fee na Slovenskú FIFG 250 

- zľavnené fee v golfových kluboch 

- flaša na vodu SFGA 

- zľava na eshop SFGA 

- digitálna karta gScore 

Cena: 80€ 

Hráčsky poplatok 2 
Obsahuje: poplatok FIFG 

Výhody:  

- bez výhod 

- fee na Tour 35€, fee na Slovenský pohár 30€ 

- v prípade čo i len najmenšieho priestupku na turnajoch SFGA alebo FIFG bude tento hráč 

bezpodmienečne vylúčený a nebude mu umožnené hrať turnaje 

Cena: 30€ 

 

10. Fee - štartovné 

mailto:info@sfga.sk
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Balík nový hráč 
- každý nový hráč, ktorý sa zúčastní turnajov SFGA má prvý turnaj v cene 50€ (turnajové 

fee + FIFG), pri pohári je cena 45€ 

- po turnaji sa môže rozhodnúť či si uhradí Hráčsky poplatok 1 v sume doplatku 60€ alebo 

Hráčsky poplatok 2 s doplatkom 10€ 

- za nového hráča sa považuje hráč, ktorý doposiaľ neodohral turnaj SFGA 

 

Platby 
Číslo účtu: SK94 1111 0000 0014 6314 7003 

Poznámka k platbe: Vaše meno a priezvisko 

 

 
 
 
 

1. Riadime sa pravidlami FIFG: www.footgolf.sport/rules 
 

2. Základné pravidlá v SJ: www.sfga.sk/sk/s2106/Pravidla/c2875-Zakladne-pravidla  
 

3. Povinný dresscode muži – polokošeľa, golfové krátke nohavice s vreckami, štucne, 
turfy, tenisky. 

  
4. Povinný dresscode ženy – polokošeľa, sukňa alebo krátke nohavice s vreckami, 
štucne, turfy, tenisky. Legíny sú ako samostatné spodné oblečenie zakázane, je 
potrebné ich doplniť o sukňu. 

 
5. V prípade, že nebude dodržaný dresscode, nebude hráč/hráčka pripustený/á ku 
hre, prípadne diskvalifikovaný/á. 

 
6. Nováčik na turnaji môže dostať jedenkrát výnimku. 

  
7. Flighty budú vytvorené podľa umiestenia na predchádzajúcom turnaji z rebríčka 
Absolut. 

 
8. Pri odkope lopty je potrebné stáť za loptou, s ktorou sa ide hrať, výnimka 
markovanie. V prípade porušenia tohto pravidla nasleduje Warning a Penalty. 

11. Pravidlá SVK Tour na rok 2023 
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9. Zdržiavanie/plynulosť hry 1 min. na rozohranie. Pri 1. porušení warning, 2. warning 
= penalty (+1 kop na danej jamke).  

 
10. Neupratanie bunkru = penalty (+1 kop na danej jamke). 

 
11. V prípade, keď bunker neupraví celý flight = penalty (+1 kop) pre všetkých na 
danej jamke /je potrebná fotodokumentácia daného bunkru/. 

  
12. Počas hry nesmie prebiehať medzi flightami žiadna komunikácia. Hráči sa 
nerozprávajú pred hrou, ani po hre, ak už niekto z nich odohral turnaj. Nerozprávanie 
medzi flightami platí aj po odovzdaní score karty. Až flighty – hráči, ktorí dohrali 
turnaj a odovzdali score karty, sa môžu medzi sebou rozprávať. 1. warning, 2. warning 
= penalty (+1 kop) na danej jamke pre hráča/hráčov, ktorý/ktorí sa rozprával/i. 

 
13. Nadávky, hlasné výkriky – prvé pochybenie = 1. warning, 2. warning = penalty (+1 
kop na danej jamke) pre hráča/hráčov. 

 
14.  a) Presun medzi jamkami – zákaz kopania lopty, loptu je potrebné niesť v 

rukách akonáhle lopta opustí poslednú dohranú jamku! 1. warning, 2. warning 
= penalty (+1 kop na danej jamke) pre hráča/hráčov.  
b) odkopnutie lopty po ukončení jamky = penalty (+1 kop na danej jamke). 

 
15. V prípade zranenia je potrebné ihneď kontaktovať marshala turnaja, ktorý danú 
situáciu vyrieši. Platí zákaz opustiť flight. 

 
16. Odhlásenie sa z turnaja: v prípade ak sa nestihne niekto odhlásiť z turnaja do 8:00 
hod. v hrací deň turnaja, na ďalšom turnaji začína +2. V prípade, že sa to zopakuje 
ešte raz, zaplatí poplatok za daný turnaj, na ktorom sa nezúčastnil a začína ďalší 
turnaj +2. 

 
17. Náhradná lopta: hráč má 10 min. na získanie lopty alebo na začatie s náhradnou 
loptou. V prípade, že časový limit nestihne, bude hra pokračovať bez neho a bude z 
hry diskvalifikovaný! 

 
18. Porušenie akýchkoľvek pravidiel = celý flight penalty (+1 kop na poslednej 
jamke!).  

mailto:info@sfga.sk
http://www.sfga.sk/
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19. Pred každým turnajom bude zverejnený telefonický kontakt na marshala. V 
prípade akýchkoľvek nejasností alebo vzniknutom probléme je potrebné ho 
informovať čo najskôr. 

 
20. Zákaz používania alkoholických nápojov, drog a fajčenia počas hry, na všetkých 
turnajoch organizovaných SFGA! 

 
21. Váženie lopty: lopta musí mať váhu 410–450g, musí byť veľkosti č. 5. Ak nebude 
mať lopta hráča tieto parametre, môže byť diskvalifikovaný. Váženie lôpt môže nastať 
pred, počas /cez maršala na ihrisku/ alebo po hre. Spôsob a čas váženia lopty môže 
kedykoľvek určiť SFGA. 
 

22. Ak hráč nebude mať mobil a je určený na zapisovanie /pokiaľ sa hráči vo flighte 
nedohodnú inak/ = penalty (+1 kop) na danej jamke. 

 
23. Hráči sú povinní zapisovať do systému gScore, ale zároveň aj do score kariet (počet 
je určený vždy pri prvom odpalisku). 

 
24. Za nezapisovanie do systému gScore počas hry (online), pre celý flight = penalty (+1 
kop) na danej jamke.  

 
25. Hráč, ktorý bude zapisovať do mobilu, nebude musieť vypisovať score kartu počas 
hry, ale musí ju odovzdať podpísanú a vyplnenú od 2 hráčov – seba a toho koho zapisuje. 

 
26. Každý hráč má mať pred turnajom nabitý mobil, nakoľko sa môže stať, že bude 
určený na odpalisku za zapisovateľa do systému gScore. 

 
27. Ak hráč, ktorý je určený na zapisovanie nemá mobil dostáva penalty +2. Štartér si ho 
zapíše a podpíše sa mu na score kartu. Penalty sa rušia, ak sa hráči dohodnú, že zapisovať 
bude iný hráč. Ak sa takto nedohodnú bude udelené penalty, nasleduje ďalší hráč v 
poradí s rovnakým postupom.  

 
28. Ak nebude nikto ochotný vo flighte zapisovať pristúpi sa k diskvalifikácii celého 
flightu – nenastupujú na hru a štartovné sa nevracia!  

 
29. Za úmyselné poškodenie alebo zničenie majetku SFGA alebo golfového klubu je 
automatická diskvalifikácia. V prípade, že by sa takéto správanie opakovalo bude hráč 

mailto:info@sfga.sk
http://www.sfga.sk/
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vylúčený z asociácie a tým pádom mu budú zakázané aj turnaje v zahraničí! 
 

30. CADDY - od sezóny 2023 bude môcť s hráčom chodiť maximálne 1 caddy.  Ostatní 
diváci musia byť od najbližšieho hráča z flightu vzdialení najmenej 20 metrov a nesmú s 
ním akokoľvek komunikovať. Hráč je povinný nahlásiť meno caddyho pred turnajom a 
zakúpiť si pre neho Caddy vestu, ktorá bude slúžiť na celú sezónu. Caddy musí mať na 
sebe vestu oblečenú počas celého kola. Za porušenie tohto pravidla môže dostať 
príslušný hráč penalty +1 alebo byť dokonca diskvalifikovaný. 

  
31. V prípade, že sa lopta kopne smerom k vodnej prekážke, mimo hracej plochy alebo 
iných zón, kde bude hráč považovať svoju loptu za ťažko dostupnú, môže požiadať iného 
hráča alebo diváka, aby zastavil loptu pred vstupom do týchto priestorov a postupovať 
podľa pravidiel ako keby lopta nebola zastavená, aby sa ušetril čas. 

 
32. V prípade, že hráč počas hry stratí svoju loptu a nemá k dispozícii náhradnú, môže 
osloviť hráčov zo svojho alebo iného flightu o požičanie lopty. Ak do 10 minút nestihne 
svoju loptu nájsť alebo zabezpečiť si inú je hráč diskvalifikovaný. 

 
33. Hráč je povinný si naštudovať pravidlá footgolfu.  

 
34. Hráč v prípade hrubého porušenia pravidiel a etiky športu, bude potrestaný komisiou 
SFGA. V krajných prípadoch môže byť takémuto hráčovi uložený aj doživotný zákaz 
hrania turnajov pod záštitou SFGA a FIFG!  
 
35. Každý hráč musí mať pred sezónou 2023 podpísaný “Kódex hráča SFGA” na rok 2023.  
 

 
 
 
 
 

Podanie protestu alebo oprava výsledku može byť aplikovaná v prípade, ak 
neuzavreli výsledok v turnajovej aplikacii gScore. Takýto protest je možné podať 
maximálne do jednej hodiny od ukončenia vyhlásenia výsledkov a to oficiálnou 
formou cez tlačivo, ktoré hráči nájdu pri stolíku, kde sa vyhodnocujú výsledky. Hráči 
nesmú vyrušovať zapisovateľov a priebeh vyhodnotenia turnaja. Hráč môže dostať 
napomenutie, ak sa to opakuje penalty +1, prípadne aj diskvalifikáciu! 

 

12. Protest a oprava výsledku 
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
gScore  
GAUDIO s.r.o.  
Stickers s.r.o.  
Foog s.r.o.  
Miro Pochyba – fotografie  
FEAL ALUX EU s.r.o. 
CARGEN 
 
V prípade, že členovia SFGA vedia o niekom, kto by mal záujem byť partnerom 

Slovenskej Footgolfovej Asociácie, neváhajte kontaktovať vedenie SFGA, prípadne 

môžu priamo kontaktovať SFGA na: info@sfga.sk alebo na tel.: +421 903 204 367 – 

Tomáš Bartko.  

 

Ďakujeme.  

 

Viac informácií na:  www.sfga.sk a www.facebook.com/SlovakFootgolf  

V Senci 1.3.2023 

 
 
Posledná aktualizácia: 1.3.2023                                              Vedenie SFGA 

13. Partneri súťaže 
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