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2012. június első hétvégéjén Kis-
oroszi volt a világ Közepe! per-
sze, lehet vitatni, de ha valaKit 
csaK egy Kicsit is megérintett a 
footgolf, aKKor maradéKtala-
nul egyetért ezzel a Kijelentés-
sel. márpedig egyre népesebb az 
új, mindössze három esztendős 
sportág híveineK a tábora, és az 
említett első júniusi hétvége 
óta, KedvelőineK száma folyama-
tosan gyarapodiK.

Egyelőre a világ mindössze nyolc országot je-
lent, de ne felejtsük el, a modern labdarúgás 
az első lépések megtétele után három évti-
zeddel rendezte meg első világbajnokságát, 
tizenhárom résztvevővel. Így három év után, 
a nyolc nemzet jelenléte igen jó és bíztató. 
A rendező magyarok mellett eljöttek Hollan-
dia, Belgium, Olaszország, Görögország, az 
Egyesült Államok, Mexikó és Argentína ver-
senyzői is, összesen hetvenhatan.

Akinek értetlenül felszaladna a szemöldöke a 
homlokára a footgolf szó hallatán, annak bi-
zonyára elegendő a lényeg: a golf és a futball 
ötvözetéről van szó, az nyer, aki kevesebb rú-
gással juttatja be a lyukba a labdát. Azaz, olyan 
futball, amelyben lyukat rúgni érdem, nem pe-
dig nevetség tárgya…

A rendezők bölcsességének és áldozatkészsé-
gének köszönhetően a rendezvény gyönyörű 
és kellemes programmal indult június 1-én: a 
mezőny tagjai a Zsófia főhercegnő nevű hajón 
városnéző körutat tettek a Dunán, megcsodál-
hatták a fényárban fürdő Budapestet, miköz-
ben finom vacsorát élvezve, olykor koccintva 
ismerkedhettek meg egymással.

Másnap pedig már a tudásra és a képességek-
re is fény derült. A versenyzők kétszer teljesí-
tették a kilenc lyukat, és a délután közepére 
már kirajzolódott, hogy kik lehetnek esélyesek 
a végső győzelemre. A szervezők – Gelencsér 

Gábor és roppant lelkes csapata – nagy örö-
mére több magyar is tagja volt az élmezőny-
nek, ráadásul, hogy minden tökéletes legyen, 
az egész nap levegőben lógó eső is akkor 
eredt el, amikor a versenyzők már javában a 
gulyáslevest kanalazták.

Az igazi izgalmak vasárnapra maradtak. Ezúttal 
is két kört teljesített mindenki, a másodikat úgy 
kezdték, hogy a legjobbak maradtak a végére. 
Őket már csinos tömeg várta az utolsó lyuknál, 
mindenki szurkolt a saját a kedvencének. Az 
egyik nagy esélyes, Németh Péter volt, akinek 
az egyik gurításánál a lyuk pereméről perdült 
ki a labda, így még egyszer próbálkoznia kel-
lett, de ez a néhány milliméter az első helyé-
be került, és Lengyel Béla kezébe nyomta a 
világbajnoknak járó serleget. A harmadik is 
honfitársunk lett, a sokszoros válogatott lab-
darúgó, a kisoroszi pálya csúcstartója, Fehér 
Csaba vehette át a bronzérmet.

A versenyt záró grillparti már csak hab volt a 
tortán: egy sikeres világbajnokságot zárt le. 
Egész pontosan a footgolf első világbajnok-
ságát, amely tekintélyt szerzett a játéknak és a 
rendező magyar footgolfosoknak is.

A 2012.ben kezdődött siker sztori, 2014-ben 
folytatódott a magyar footgolf történelem-
könyvében. 

Ahol elkezdődött A 
footgolf sikersztori:
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dAvid MAncino nyerte 
A ii. hungAriAn internAtionAl cup-ot

a Kétnapos, ii. internAtionAl 
hungAriAn footgolf cup, izgal-
mas végjátéKKal, a svájci dAvid 
MAncino siKerét hozta, aKi egyet-
len lövéssel bizonyult jobbnaK 
a világbajnoK, és az idei orszá-
gos bajnoKságot is megnyerő 
lengyel bélánál. a Képzeletbeli 
dobogó harmadiK foKára a bel-
ga cristophe beaten állhatott.

Az október 4-5-ei hétvégét Kisorosziban töltöt-
te a sportág nemzetközi élmezőnye. A Magyar 
Golf Club első osztályú gyepén, tizennyolc 
szakaszon hatvannál is többen álltak rajthoz. 
Öt nemzet footgolfosai két nap alatt döntöt-
ték el, ki nyeri a második ízben rendezett nyílt 
magyar versenyt, ami a kontinentális sorozat, 
a european trophy tour (ett) nyolcadik ál-
lomása volt a tízből. Az első nap után négy 
nemzet fiai osztoztak az első négy helyen, így 
vasárnap a döntő fligthban ők indulhattak.

lengyel béla egy egységnyi vezető pozícióját 
nem tudta megőrizni, a svájci david mancino 
remekelt, és az utolsó lövése előtt már tud-
ta, félméteres gurításával meg fogja nyerni 
a kupát. Lengyel második lett hatalmas haj-
rával, ugyanis az utolsó szakasz előtt a belga 
christophe beaten még előtte járt pár pont-
tal, ám a záró pályát csak hét lövésből fejezte 
be, míg Béla négyből. A negyedik helyre végül 
balázsi csaba futott be, megelőzve az olasz 
marco caricatót.

A szervezők külön díjazták a  nemzetek leg-
jobbjait. Ennek értelmében a svájciaknál 
Mancino, a belgáknál Beaten, az olaszoknál 
Caricato, a horvátoknál a tizenkilencedikként 
záró tomo zgorelec, a magyaroknál Lengyel 
Béla nyert. Érdekesség, hogy a korábbi labda-
rúgó válogatott, Hrutka János tizenhatodik lett 
összetettben.

david mancino: – Remek atmoszférájú ver-
seny volt. Ez egy nagyon nehéz pálya, sok 
olyan lyukkal, ami dombtetőn van. Nagyon 
koncentráltan versenyeztem, de szerencse is 
kellett a győzelemhez.

lengyel béla: – Az első nap ment el a győze-
lem annak ellenére, hogy elsőként fordultam. 
Biztonsági játékot játszottam vasárnap, meg is 
bosszulta magát.

cristophe beaten: – Remek időjárás, és remek 
szervezés jellemezte a két napot. Az utolsó 
szakaszt elrontottam, nagy volt rajtam a nyo-
más, és nem bírtam el.
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