
 

 

29 lipca – 04 sierpnia Warszawa 

Mistrzostwa Świata w Footbagu 

Footbag – dla przyjaciół – Zo śka! 

Przyjd ź! Zobacz! Zagraj! 

JuŜ tylko dwa miesiące pozostały do najwaŜniejszych rozgrywek w świecie footbagu czyli popularnej w 
Polsce „zośki”. Od 29 lipca do 4 sierpnia  na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie po raz 
pierwszy w Polsce odbędą się Mistrzostwa Świata w Footbagu.  
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 
Na stronie www.footbag.org/worlds2012    ruszyła internetowa rejestracja w kategoriach freestyle i 
net. Zapowiada się niebywale widowisko prawdziwych wirtuozów w tej coraz popularniejszej 
dyscyplinie sportowej. 
W zawodach potwierdzili juŜ swój udział najlepsi zawodnicy z wielu krajów w tym między innymi: 
Honza Weber – reprezentant Czech, aktualny Mistrz Świata we freestyle’u (Open Singles Freestyle, 
Helsinki 2011, pięciokrotny Wicemistrz Świata w tej konkurencji w latach 2003-2007. Tina Aeberli – 
reprezentantka Szwajcarii, bezkonkurencyjna w ostatnich latach mistrzyni kobiecego freestyle’u, 
czterokrotna Mistrzyni Świata w występach do muzyki, a także sześciokrotna Mistrzyni Europy w tej 
samej konkurencji. W kategorii net  obecni zaś będą : Emmanuel Bouchard – reprezentant Kanady, 
legendarny zawodnik przez lata dominujący na światowej scenie footbag net, Mistrz Świata w grach 
indywidualnych w latach 1998-2009. Florian Goetze – reprezentant Niemiec, pięciokrotny Mistrz 
Świata w grze podwójnej oraz siedmiokrotny Mistrz Europy w tej samej konkurencji. Tuomas Karki – 
reprezentant Finlandii, aktualny Mistrz Świata w grze pojedynczej, a także Mistrz Świata w tej samej 
konkurencji z 2010 roku. 
 
W sieci pojawił się teaser promuj ący mistrzostwa  
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yaXe5-_rdzA  
Za reŜyserię, produkcję oraz zdjęcia odpowiada Paweł RoŜek  (HDAD).  Muzykę przygotował Łukasz 
Dowgiałło (Audio Active Dreams). 
Film pokazuje mistrzowskie umiejętności najlepszych polskich zawodników z Warszawą w tle. Wzięli 
w nim udział między innymi:  Gosia i Wiktor Dębscy – pięciokrotni Mistrzowie Świata w footbag Mixed 
Doubles, Damian Gielnicki Mistrz Świata w Foobag Freestyles Routines 2009, Hanna Mickiewicz – 
Mistrzyni Świata Footbag Circle Contest 2011 oraz Rafał Kaleta - Mistrz Świata w Footbag Freestyle 
Big3, 2010 
Zapraszamy wszystkich fanów zośki do udziału w zawodach oraz do kibicowania podczas 
nadchodzących mistrzostw! 
Aby śledzić na bieŜąco informacje dotyczące organizacji mistrzostw zapraszamy na funpage - 
https://www.facebook.com/WFC2012 oraz na stronę www.footbag.org/worlds2012 
Organizatorzy Mistrzostw: Warszawskie Stowarzyszenie Footbagu, International Footbag Players' 
Association, Inc. (IFPA), Jet Events 
Honorowy Patronat nad impreza objęła kancelaria Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. 
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