
 

 

 

 

2. ročník Hakuna Matata – HCP summer footgolf tour 2021 

 

1,  Úvod 



V roku 2021 pokračuje svojím 2.ročníkom naša letná footgolfová túra HAKUNA MATATA, ktorú pre 
všetkých nadšencov a milovníkov footgolfu organizuje Footgolf Club Skalica o.z. na ihrisku Grafobal 
Group Golf Resort Skalica a.s. (GGGR).  

Tento ročník sme si pre Vás pripravili novinku v podobe hrania na úpravu HCP (handicap) ako jediné 
ihriská na Slovensku: Horné  Vineyard course a spodné Lake course. 

 

2, Termíny 

1.kolo – 7.5.2021 –    Vineyard course 

2.kolo – 11.6. 2021 – Vineyard course 

3. kolo – 16.7.2021 – Lake course 

4.kolo – 23.7.2021 –  Lake course 

5.kolo – 6.8.2021 –    Vineyard course 

6.kolo – 20.8.2021 -  Lake course 

7.kolo - 3.9.2021  -    Vineyard couse 

8.kolo- 1.10.2021 –  Vineyard course     FINÁLE 

 

3, Prihlasovanie 

Prihlasovanie bude prebiehať  VÝHRADNE cez našu footgolfovú aplikáciu – Footgolf Ease, do 18:00 
v deň pred začatím turnaja. Po tomto termíne nebude už registrácia možná !!! 

4, Formát – Hlavné kategórie 

Tri hlavné kategórie – Muži, Ženy a Juniori (do 16 rokov ) a jedna vedľajšia HCP 36   

Hrá sa na STB body (stableford body) a ocenené sú len prvé miesta  v každej kategórii. 

Do kategórie HCP 36 sú zaradení všetci noví hráči s HCP 36. 

 

5, Odpaliská 

Muži hrajú štandardne  z footgolfových odpalísk (čierna/oranžová) 

Ženy a Juniori do 16 rokov majú skrátene odpaliská na jamkách č: 1,3,5,6,8,9,12,14,16. – (biele 
odpaliská) 

 

6, Hrací systém – Celoročná súťaž 

Na základe dosiahnutého výsledku v danom kole budú hráčom pridelené body ,vždy 92% z rozsahu 
stupnice (100 bodov ), t.j 92% z predchádzajúceho miesta.(100 -92 -85-78 -71 -66  atď..) 

Do celkovej klasifikácie HAKUNA MATATA HCP summer footgolf tour sa každému hráčovi 
započítavajú 4 najlepšie odohrané kolá. 



Priebežné výsledky budú zverejňované po uzatvorení výsledkovej listiny každého kola na našej FB 
stránke -Footgolf Skalica. 

Minimálny počet odohraných kôl pre zaradenie do celkovej klasifikácie je 5 !!! 

 

V rámci celoročnej tour sú vyhodnocované prvé tri miesta z hlavných kategórií !! 

7, Riešenie sporov a pravidiel !!!!! 

Ak si hráči nebudú istý ako riešiť sporné situácie s pravidlami, treba sa obrátiť  buď počas hry alebo 
po hre na riaditeľa súťaže ( Ňuko) alebo el prezidenta (Jana), ktorí vyhodnotia situáciu po vypočutí 
všetkých zainteresovaných strán a vydajú stanovisko poprípade trest. 

 

8, Poplatky 

Riadni členovia Footgolf club Skalica – štartovné 10,- Euro 

Nečlenovia Footgolf club Skalica – štartovné 10,- euro + footgolf fee 15 euro 

 

9, Súťažný výbor 

Súťažný výbor si vyhradzuje právo na zmenu propozícií. 

Riaditeľ turnaja : Roman Ňukovič – Ňuko – (0902 487 979) 

El prezidento – Ján Holič – JHZTL  

 

V Skalica 26.4. 2021            

                                                                                                         

              

                                                                                             


