
 

Co tam Mistrzostwa Europy! Warszawa 

gospodarzem Mistrzostw Świata!!! 
Mistrzostwa Świata w Footbagu  

po raz pierwszy w Polsce! 

Warszawa 29 lica – 4 sierpnia 2012 

  

Nadszedł historyczny moment. Jednogłośną decyzją International Footbag Players' Association  

coroczne Mistrzostwa Świata w Footbagu 2012 , organizowane od 33 lat na całym świecie 

odbędą się po raz pierwszy w Polsce. 
Honorowy Patronat nad impreza objęła Kancelaria Prezydenta Miasta Stołecznego 

Warszawy.  

 

W eliminacjach Mistrzostw Świata w Footbagu weźmie udział 100 graczy w kategoriach „freestyle”   

i kolejnych 200 w kategoriach „net” . W czasie finałowej gali najlepsi zawodnicy rozegrają mecze 

przez siatkę oraz będą występować ze swoim programem freestyle. Całe wydarzenie będzie miało 

miejsce na Akademii Wychowania Fizycznego  w Warszawie. Narodowości, które naleŜy wymienić 

spośród 300 zawodników  to: USA, Rosja, Niemcy, Czechy, Finlandia, Francja, Szwajcaria, Japonia, 

Wenezuela i wiele innych. 

 

Footbag jest wyczynową dyscypliną sportu, polegającą na odbijaniu nogą małego woreczka „bag”. 

Trafnie kojarzony z uliczną grą w ”zośkę” jest dziś oficjalnym sportem, skupiającym tysiące 

zawodowych graczy i fanów na całym świecie. 

 

Organizatorami MŚ są: International Footbag Players` Association, Warszawskie Stowarzyszenie 

Footbagu oraz agencja eventowa Jet Events. Oficjalna strona MŚ w Footbagu: 

www.footbag.org/worlds2012 . Zawodnicy w kategorii open rejestrują się za pośrednictwem strony 

www.footbag.org. Amatorzy mogą się rejestrować na miejscu. 

 

Warszawskie Stowarzyszenie Footbagu, reprezentowane  przez mistrzów świata w doubles 

freestyle Wiktora D ębskiego oraz Małgorzat ę Dębską posiada wieloletnie doświadczenie w 

organizacji wielkich wydarzeń. Polska jak dotąd była dwukrotnym organizatorem Mistrzostw Europy w 

Footbagu - we Wrocławiu w 2005 r. oraz w Strzelinie w 2009 r. Polskie Stowarzyszenie Footbagu co 

roku organizuje ogólnopolskie zawody od 2006 roku, a w 2008 roku zorganizowało jedne z 

największych Mistrzostw Polski, które odbyły się w Cenrum Olimplijskim w Warszawie.  

 

Warszawskie Stowarzyszenie Footbagu , współorganizator mistrzostw, od kilku lat popularyzuje w 

Polsce uliczną zabawę odbijania woreczka wypełnionego ziarnem. Wprowadza ją do modnych 

przestrzeni miast  



i na salony. Dziś footbag to ciekawy sposób na spędzanie wolnego czasu. Grają w niego wielcy 

sportowcy, gimnazjaliści, pracownicy korporacji i celebryci! 

Footbag to przede wszystkim dyscyplina sportowa, wymagająca ponadprzeciętnej motywacji i precyzji 

wykonania. Dostarcza bezcennych, sportowych emocji, zapewniając niesamowite widowisko, 

porównywalne do akrobatycznego show  – mówi Wiktor D ębski , wielokrotny mistrz świata w kategorii 

freestyle, vice-prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Footbagu oraz od niedawna prezez IFPA 

(International Footbag Players’  Association).  

 Zośka dynamicznie się rozwija przede wszystkim ze względu na dostępność, prostotę, 

niezobowiązujące warunki do gry, dowolny strój. Fascynuje mnie ten sport od czasów licealnych, bo 

dzięki niemu realizuję swoje ambicje i pasję. Atmosfera i społeczność wciągają na całe Ŝycie – 

wyznaje Laura Samojłowicz , znana aktorka młodego pokolenia i mistrzyni w Footbagu. 

 

Dzięki Damianowi Gielnickiemu , wielokrotnemu mistrzowi w kategorii freestyle, footbag trafia do 

tysięcy Polaków na antenie programu TVN „Mam Talent”. Show porywa publiczność i zdobywa 

uznanie wymagającego jury. Footbag to oryginalne hobby - opowiada o swojej pasji Damian - Swoimi 

umiejętnościami moŜna zaskoczyć znajomych i publiczność podczas występów. Nieskończona ilość 

ewolucji, tricków i kombinacji, sprawia, Ŝe kaŜdy moŜe stworzyć własny styl. I to bez ograniczeń jeŜeli 

chodzi o wiek, strój, czy miejsce, w którym odbijamy zośkę. To świetna zabawa i niebanalny sposób 

na spędzanie wolnego czasu. 

 

 
 
 

Kontakt  

Magdalena Juzwuk 
e-mail: magda@jetevents.pl   

Jet Events 
Mobilie: +48 501 872052 

www.zoska.com.pl 
 

 

 
 


