
CÉGRE SZABOTT RENDEZVÉNYEK,

felejthetetlen élmények



Szeretne kollégáinak, partnereinek felejthetetlen sportélményt nyújtani?

Szeretné, ha mindenki valódi szórakozásként élné meg 

a csapatépítő tréninget? 

Ha a fenti kérdésekre a válasza igen, akkor válassza cége számára 

a Footgolf Hungary Kft. ajánlatait!

Önnek semmi gondja nem lesz, cégünk igény szerint bonyolítja a szállás, 

a catering és a transzfer szervezését is. Sőt, még a gyermekek számára is 

tudunk programokat biztosítani.

A Footgolf Hungary Kft. 8 éve foglalkozik footgolf sportesemények szervezésével.

Számos hazai és nemzetközi rendezvény van a hátunk mögött – a helyi rendezvényektől 
a footgolf világbajnokság megszervezéséig.



...de mi is az a

footgolf?
A golf és a labdarúgás szerelméből született sportág Hollan-

diából indult hódító útjára. Már az egész világon egyre nép-

szerűbb, és egyre nagyobb lendülettel tör be a versenysportok 

közé. Hazai elterjedését a kezdetektől segíti szakmai csapatunk.

Ezt a sportot, mely ötvözi a labdarúgás és a golf szabályait, 

hivatalos golfpályán vagy footgolf pályán 4 fős csapatok játsz-

szák. A játékszabályok alapvetően a golf szabályaira épülnek. A 

sportág legnagyobb vonzereje abban rejlik, hogy a labdarúgás 

népszerűségét a golf hagyományaival és eleganciájával ötvözi, 

és ezáltal széles tömegeket mozgat meg. A footgolf vidám, fi a-

talos, lendületes és egyben felejthetetlen élmény.

Kiválóan alkalmas céges csapatépítésre, hiszen csapatjátékról 

van szó, amely megköveteli az összetartást, a technikás játékot.
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KÉTFÉLE JÁTÉKMENETET 
TUDUNK BIZTOSÍTANI
1. Egyéni játék

A játékosok négyes fl ight-okban, vagyis csoportokban indul-

nak a 18 lyukból álló pálya leküzdésére. A fl ight-ok között 10 

perces időközök vannak a torlódás elkerülése végett. A verseny 

egyéni, de lehetőség van az egyes csoportok külön értékelésé-

re, díjazására is. A játék folyamán egy „marshall”, azaz verseny-

felügyelő ellenőrzi a szabályok, valamint a golfpályán előírt vi-

selkedési normák betartását. Ezen formulák közül kiemelendő 

a dohányzás, valamint a hangos, más játékosokat zavaró visel-

kedés mellőzése. A játék zökkenőmentes lebonyolítása érde-

kében kollégáink folyamatosan ellenőrzik, és egyben segítik a 

csapatok előrejutását. A játékidő 2-2,5 óra /csapat. 

Igény esetén a csapatok mellé kísérőket, vagyis scorereket 

szervezünk.

2. Csapatjáték

A másik játéktípus az ún. Shutgun. A játékosok egyszerre, egy 

időben vannak a pályán. Minden fl ight más szakaszon, másik 

lyuknál kezdi meg a játékot. Ennél a típusnál 72-90 főt tudunk 

fogadni, elindítani, négy-, illetve ötfős fl ightokkal számolva. 

Minden esetben minimum 72 játékos játékidejét kell fi zetni.

Igény esetén a csapatok mellé kÍsérőket, azaz scorereket szer-

vezünk. 





A HELYSZÍNEK
Több, exkluzív helyszínnel állunk rendelkezésére.

1. A Magyar Golf Club pályája 

A nívós, exkluzív környezet a bázisunk. Budapesthez közel, 

Kisorosziban található Magyarország legnagyobb múltra visz-

szatekintő 18 lyukú par 72-es golfpályája. Hamisítatlan 18 lyu-

kas golfpálya, melynek hossza 2,5 km. A footgolf játék 18 sza-

kaszban történik. A játék ideje kb. 2,5 óra. 

2. Footgolfpark pálya - Monor

Ezt a pályát főleg fi atalok, gyermekek rendezvényeihez ajánl-

juk, de alkalmas egy-egy céges nap vagy legénybúcsú meg-

szervezéséhez is. Igazi laza helyről van szó, ahol megengedett 

a buli, a hangoskodás is. A pálya 9 szakaszos, így a footgolf játék 

2x9 szakaszban történik. 

3. Forest Hills Golf Club golfpályája

A Bakony szívében, Zirc közelében helyezkedik el Európa egyik 

egyedi kialakítású, 9+9 lyukas golfpályája. A környező hegyek 

oxigéndús levegőjének köszönhetően kiváló a levegőminő-

ség, és a térség allergénmentes.

4. Balaton Golf Club golfpálya

A Balaton első, mediterrán hangulatú, 18 lyukú golfpályája fes-

tői környezetben várja a golf és footgolf szerelmeseit. A válto-

zatos vonalvezetésű versenypálya páratlan természeti környe-

zetben, Tihany szomszédságában, Balatonudvari és Örvényes 

között terül el, lélegzetelállító panorámát nyújtva a Balatonra. 

Több pályaszakasz erdővel övezett, a táj szépségét tavak, ná-

dasok, és szőlők emelik. A pálya határos a Balaton-felvidéki 

Nemzeti Parkkal, valamint magában foglalja a természetvédel-

mi területnek minősített örvényesi kőbányát is, amelyet körbe-

játszhatnak a játékosok.

5. Sonnengolf Club - Zsira

A nyugati határ melletti Zsirán, a Sonnengolf Club 2008 nyará-

tól várja a golf és footgolf szerelmeseit és a golf, footgolf után 

érdeklődőket. A golfklub Budapesttől 120, Bécstől és Pozsony-

tól mindössze 110 km-re, Soprontól, Szombathelytől 30, és  

Bükfürdőtől  mindössze 10 kilométerre található.

Ön megálmodja és mi megszervezzük!

Sonnengolf – egy hely, ahol az élmény garantált!

6. Golf Club Imperial - Balatongyörök 

1999-ben, német alapítással jött létre a Golfclub Imperial Bala-

ton, kilenc lyukú linkscourse pályaként, amit a következő fázis-

ban 18 lyukú bajnoki golfpáyává tervezünk bővíteni. Kellemes 

kihívást jelentenek  a szétszórt bunkerek és furfangos greenek. 

A klub egyedi módon ötvözi a sportot a Balaton régiójának 

szépségével és látványosságával. Természetes növényvilága, a 

Balaton panorámája és sajátos mikroklímája felejthetetlen él-

ménnyé teszi a golfozást és a footgolfozást az idelátogatóknak.





IGÉNY SZERINT… 
– HATÁR A CSILLAGOS ÉG!
Amennyiben igényt tart rá, cégünk vállalja szállás és transzfer 

szervezését is. Segítünk extra programok megvalósításában, 

hiszen előfordulhat, hogy valaki nem szeretne footgolfozni. 

Ebben az esetben lehetőséget biztosítunk golf program lebo-

nyolítására. Betekintést nyújtunk ennek az exkluzív sportnak a 

kulisszái mögé, sőt, igény szerint versenyt is szervezünk.

Ha a golf sem lenne népszerű kollégái körében, akkor lehető-

ség van TEQBALL asztal kihelyezésére, vagy más, egyedi igényű 

sportprogramra is. 

Gyermekek részére felfújható játékokkal, ugrálóvárakkal, bu-

borékfocival állunk rendelkezésére. Kreativitásunk határtalan, 

szívesen segítünk ötleteinkkel, tapasztalatunkkal, hogy cége a 

legjobbat kaphassa!

Lehetőség van catering igénylésére is. 

Kérésére emlékezetes welcome fogadást rendezünk vagy 

svédasztalos ebéd- és vacsorakínálatunkat egyedileg cégére 

szabjuk. Lehetőség van exkluzív BBQ partyra is, az időjárástól 

függően grillteraszunk is rendelkezésre áll.

A játékosok kényelmét büfékocsi-szolgáltatásunk biztosítja. A 

játék folyamán frissítőket, illetve gyümölcsöt kínál a footgolfo-

zóknak.





EGY RENDEZVÉNY, 
AMIT AZ ÖN CÉGÉRE 
SZABUNK
Nincs jobb, mint egy igazi csapathoz tartozni. Büszkeséggel 

tölt el mindenkit, ha ennek a remek csapatnak az egyedi öl-

tözékét, mezét viselheti. Nálunk is lehetőség van arra, hogy a 

footgolf egyedi öltözékét az ön cégére szabjuk. 

A footgolfban használatos piquet galléros pólót, a rövidnadrá-

got és a kárómintás zoknit egyedi nyomással, akár cége logójá-

val viselhetik a játékosok. 

A játékban használatos scorekártya egyedi designnal, céges 

megjelenéssel lehet minden játékos kezében. Ebbe a kis füzet-

be jegyzik fel a rúgások számát. 

A sportágban használatos ,,marker” jelölő, ezt is minden játékos 

hazaviheti magával, emlékbe.

Még az ital, amit fogyasztanak, az is lehet céges! 

Cégének további, extra megjelenési lehetőségeket is biztosí-

tunk:

Footgolfos zászlók – minden szakasznál egy zászló jelöli, hova 

kell a labdát berúgni.

A rendezvény ideje alatt lehetőség van a pályán molinók, bea-

ch fl agek, vagy egyéb, saját marketingeszközök kihelyezésére. 

Cégünk igény és megállapodás szerint biztosítja a hangosítást, 

eredménykijelző ledfal vagy TV kihelyezését, sátor- vagy bútor-

bérlést.



Bízunk abban, hogy következő céges vagy magánrendezvénye 

szervezésénél fi gyelembe veszi egyedi kínálatunkat, és vendégeink között 

üdvözölhetjük.

KAPCSOLAT

Footgolf Hungary Kft.

1028 Budapest, Várhegy utca 8. 

Web: magyarfootgolf.hu, mfgsz.hu 

Gelencsér Gábor, 06 20 911 9297

Gelencsér Ildikó, 06 20 330 3574

E-mail: info@magyarfootgolf.hu,

footgolfhungary@gmail.com


