
   

 

 

 



   

 

Spoštovani! 

Vabimo vas na prvo Footgolf Mode B2B - footgolf poslovno srečanje v naravi na Ptuju, kjer 

se bomo srečali vsi, ki vedno znova iščemo nove poslovne navezave za razširitev našega posla 

doma in v tujini. Na Štajerskem imamo veliko izjemnih podjetij in odličnega kadra, ki se med 

seboj še ne pozna.  

Ravno iz tega stališča smo se v podjetju Movio d.o.o. odločili za organizacijo neformalnega 

druženja v naravi z nogometno žogo po golf pravilih, da lahko začnemo nadgrajevati naše 

uspešno poslovno okolje. Nogometna žoga ima pomemben povezovalni faktor, ki združuje 

milijone po svetu in zato je lahko vezni člen tudi v slovenskem poslovnem svetu. Dogodki, ki 

jih bomo razvijali pod blagovno znamko Footgolf Mode B2B so mišljeni, da na začetku 

srečanja na Golf igrišču Ptuj, utišamo mobilne telefone in se predamo ambientu poslovnih 

navezav na urejenih zelenicah v objemu tisočerih dreves.  

Ker se zavedamo pomembnosti povezovanja se na Golf igrišču Ptuj dobimo v torek, 14. 6. 

2022, ob 15.30, kjer se zberemo pri recepciji Golf hiše, od koder se bomo skupaj napotili do 

prve luknje, kjer bomo predstavili pravila footgolfa in se pripravili na igro.  

Cena igranja znaša 25 EUR, po aktivnem delu pa bomo poskrbeli za dobrote iz roštilja, da se v 

prijetnem ambientu ob Golf bara naše neformalno druženje tudi nadaljuje ob sklepanju novih 

poslovnih navezav.   

Naslov za navigacijo: 

Golf Ptuj, Mlinska cesta 13, 2250 Ptuj 

 



   

 

 

Footgolf kot igra je enostavna in ni potrebno kakšno posebno predznanje, zato vam želimo 

na kratko predstaviti nekaj osnovnih pravil igre in obnašanja v Golf igrišču Ptuj. Priporočena  

so športna oblačila (polo majica, kratke hlače, športni copati ter kapa s šiltom). Za igro so 

priporočeni vse vrste športni copati. Idealni pa so copati za umetno travo ali dvoranski. 

Klasični nogometni čevlji s čepi niso dovoljeni. 

Žoge priskrbi naša ekipa, v kolikor pa želite igrati s svojo žogo, pa jo lahko seveda prinesete 

zraven in 18 lukenj footgolfa odigrate z njo. Glede na to, da se dogajanje odvija v naravi je 

priporočljivo sredstvo proti komarjem (autan,…) 

 

Kaj je footgolf? 

FootGolf je šport, ki je v Sloveniji še dokaj nov, saj smo se z njim resneje začeli ukvarjat v letu 

2015. V osnovi je združitev elementov nogometa ter golfa. Igra poteka po prirejenih golf 

pravilih na igrišču za golf z 9-imi ali 18-imi luknjami ter z udarjanjem klasične nogometne 

žoge velikosti 5 z nogo.  

     

V flightu ali v igralni skupini so predvidene 4 osebe (v teambuildingih lahko tudi pet oseb), ki 

sebi in drugemu kolegu štejejo število udarcev, zato sodnik načeloma ni potreben. Golf in 

footgolf sta gentlemenska športa, kjer se ob zaključeni luknji pove točno število odigranih 

udarcev in se ne goljufa.  



   

 

Zmaga tista oseba, ki zaključi igro z najmanj udarci. Na igrišču za golf se spoštuje ostale 

golfiste, ki na Ptuju kljub igri footgolfa, istočasno še vedno lahko igrajo golf na drugih devetih 

luknjah. Zato se trudimo obnašati v skladu z golf kulturo (ne kričimo in preklinjamo, 

izključimo zvonenje telefona, …). Ključno v footgolfu torej je, da z čim manj udarci spravimo 

žogo od udarjališča do luknje z zastavico, ki je ne jemljemo iz zemlje.  

 

     

 

OSNOVNA PRAVILA FOOTGOLFA: 

 

Footgolf se igra na 9-ih ali 18-ih luknjah od udarjališča do (Tee Marker)  urejene zelenice 

(Green), kjer je luknja s premerom pol metra in zastavica (žoga ima premer cca 30 cm). Igra 

se v skupinah po štiri osebe, kjer se upošteva medsebojna poštenost igralcev, da se po vsaki 

končani luknji preveri število udarcev. Zmagovalec je tisti, ki ima najmanj udarcev. Pri 

footgolfu se spoštuje športni duh do soigralcev ter do vseh golfistov, ki so na drugem delu 

igrišča. 

 

Udarec se mora odigrati v eni potezi. Žoge ni dovoljeni potiskati z vrhom prstov ali igrati s 

peto. Po udarcu vedno počakajte, da se žoga ustavi. V primeru pihanja vetra žoge ni 

dovoljeno ustavljati. Žogo nato udarjate iz položaja, kjer se je zaustavila (tudi med drevesi). 

Žoge ni dovoljeno premikati! 

 

Igralec, ki je najbolj oddaljen od luknje, prvi izvaja udarec.  

 

Vrstni red naslednje luknje se določi tako, da najboljši igralec iz prejšnje luknje prvi udarja in 

nato igralci, ki so mu sledili po udarcih na prejšnji luknji.  

 

Udarec iz bunkerja – peskovnika, se udarja brez zaleta. Po udarcu se prostor pograblja.  

 

 



   

 

 

Par – ocenjeno število udarcev, ki jih za luknjo porabi zelo dober igralec 

Ptuj: Par 72 – na luknjah Par 3,4 in 5 

Birdie – seštevek udarcev, za 1 manjši od para na luknji 

Eagle – seštevek udarcev, za 2 manjša od para na luknji 

Albatross ali Double eagle – seštevek udarcev, za 3 manjše od para na luknji 

Bogey – seštevek udarcev, za 1 večji od para na luknji   

Double Bogey – seštevek udarcev za dva večji od para na luknji 

Hole in one – zaključena igra s samo enim udarcem 

Putt (Pat) – udarec žoge na zelenici - patanje 

 

Uradna športna oblačila na mednarodnih turnirjih: 

Flat kap, kapa s šiltom; 

Polo majica; 

Hlače s pasom ali pri ženskah športna krila, 

Nogometni štucni ali kariraste dokolenke, 

Copati za umetno travo ali dvoranski indoor copat 

 

Žoga: velikost 5 in okrogel marker za označevanje lokacije žoge. 

 

Rekord igrišča na Ptuju: 

60 udarcev: Uroš Krajnc (-12) 

61 udarcev: Bacskai Bence HUN, Matias Peronne ARG (-11)  

 

Golf House (Golf hiša) na Ptuju vsebuje recepcijo, Golf Bar s teraso, garderobe in 

večnamenski prostor za srečanja.  

 

Čas prihoda na startno luknjo: 10 minut pred določenim časom (turnirji), v našem primeru 

15.30. Igra traja približno dve uri.  

 

Score Card (seštevna kartica) – Pridobilo jo boste na recepciji od naše ekipe. Na njej lahko 

najdemo razdalje med udarjališčem in luknjo, pare lukenj, vizualno predstavitev igrišča in 

prostor za seštevanje rezultatov.  

 

 



   

 

 
 

Primer Score kartice za Footgolf Ptuj (številka, luknje, distance, par, prostor za vpisovanje 

vašega in kolegovega rezultata in grafični prikaz igrišča. Prehodili bomo dobre tri kilometre. 

 

Warm Up (obvezno segrevanje pred igro) – vedno moramo biti najpozneje 10 minut pred 

startnim časom na startu. Priporočamo dobro segrevanje pred igro footgolfa, saj lahko hitro 

pride do poškodb. Raztezne vaje so resnično nujno potrebni. Prve udarce ne potrebujete 

izvajati s polno močjo.  

 

Tee Zone (Začetni udarec na udarjališču): žogo položimo med dva podstavka (Tee markers), 

kjer velja navidezna črta. Žogo lahko postavimo do dva metra za podstavka. Udarjamo lahko 

iznad trave ali po želji uporabimo podstavek za začetni udarec (Tee). Ko prva skupina zaključi 

luknjo, lahko takoj začne igrati nova skupina. Po navadi traja zaključevanje prve luknje do pet 

minut.  

 

 



   

 

 

The Green Zone (zelenica): v premeru 3 metrov do luknje vse žoge obvezno markiramo, da 

lahko soigralci neovirano nadaljujejo z igro. V kolikor ne boste označili ali markirali žoge na 

področju greena, bosta oba z nasprotnikom dobila kazenski udarec (Penalty). Pravilen 

postopek markiranja je, da za žogo v smeri zastavice položimo marker in žogo odvzamemo. 

Kasneje žogo postavimo na isto mesto, ki je pred markerjem v smeri zastavice. Zaključujemo 

lahko s špicom copata ali z notranjim delom stopala, rolanje s stopalom ni dovoljeno. 

 

          
 

 

The Fairway (čistina) območje na igrišču med udarjališčem in zelenico: žoga, ki je najbolj 

oddaljena od zastavice, prične prava z naslednjim udarcem. V kolikor je nasprotnikova žoga v 

napoto v smeri luknje, jo je potrebno markirati z markerjem ali s svinčnikom. V primeru, da 

zadenemo nasprotnikovo žogo na fairwayu, jo nasprotniku povrnemo na njegovo prvotno 

pozicijo pred dotikom žog, lokacija naša žoge pa je tam, kjer se je žoga zaustavila. 

 

 



   

 

 

Bunker (ovira nasuta s peskom): kadar se žoga nahaja v pesku udarjamo iz koraka brez 

zaleta. Prav tako je pomemben udarec po žogi ali podkopan udarec – čipanje. Dvig žoge z 

zgornjim delom stopala ni dovoljen. 

 

 
 

Primer udarjanja iz peskovnika (bunkerja) 

 

Rumeni količki pri vodi (potok) izpred nas. Tam kjer žoga zaide v vodo, jo vzamemo ven in 

postavimo na zelenico v liniji količkov ali pa tudi za količki na poljubno mesto. V kolikor žogo 

primemo z roko iz vode pridobimo kazenski udarec (+1). Kljub temu, da je žoga za rumenim 

količkom in je možno udarit (naslonjena na zelenje ob vodi), jo udarimo brez kazenskega 

udarca. 

 

Rdeči količki pri bočni vodnih nevarnostih (jezero) – žogo postaviš v premeru 2 metrov od 

rdečega količka in pridobiš kazenski udrec (+1). 

 

Out of Bounds – beli količki označujejo AVT. Žogo poberemo, si pripišemo kazenski udarec 

(+1) in žogo vrnemo na pozicijo pred udarcem.  

 

Količki rumene, rdeče, bele barve se lahko potegnejo iz zemlje v kolikor vam je v napoto. Po 

izvedenem udarcu količek zapičimo na isto mesto. 

 

Količke je prepovedano izmakniti iz zemlje in jih nato uporabljati za lažjo pridobitev žoge iz 

vode. Vedno lahko najdemo vejo ali palico, ki nam pomaga pri tem opravilu! 

 



   

 

   
 

Scoring (sprotno spremljanje rezultata): sprotno štetje rezultatov v flightu ali igralni skupini. 

Pomembno je, da redno po zaključku vsake luknje preverimo svoj in rezultat soigralcev. 

Lahko si delamo tudi črtice ob udarcu za lažje spremljanje rezultata. Na koncu igre po 

zaključeni 18. luknji preverimo rezultate in oba, player in scorer podpišeta Score card oz. 

kartonček z rezultatom. Score kartico shranimo, da boste naslednjič lahko izboljšali rezultat! 

 

Foto: Arhiv Footgolf klub Ptuj 

 

 
Dodatne informacije 

http://bit.ly/2U0tcZF 

Footgolf na Ptuju - video: 

https://bit.ly/3dKdF8d 

Footgolf Slovenia in Footgolf Ptuj 

(2) Footgolf Slovenia | Facebook 

(2) FootGolf klub Ptuj | Facebook 

 

Želimo vam prijetno igro! 

 

Ekipa Footgolf Mode 

 

Marko Kremžar in Matija Brodnjak 

http://bit.ly/2U0tcZF
https://bit.ly/3dKdF8d
https://www.facebook.com/footgolfslovenia
https://www.facebook.com/FootGolfPtuj/

