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FootgolF:

Az ébredő erő
Új dimenzióba lépett a footgolf 2015-ben. a labdarÚgás és a golF 
ötvözete egyre népszerűbb világszerte, a játékosok és szponzorok 
egyre vonzóbbnak tartják. idehaza kisoroszi után zirc is bekapcso-
lódott a bajnoki sorozatba, mint helyszín. tovább bővült az európai 
sorozat, és egyre több a pénzdíjas viadal, januárban pedig a második 
világbajnokságot rendezik argentínában. és még mindig csak az Út 
elején jár a sportág.

megalakult a magyar FootgolF
szövetség

Bár, még mindig fiatalnak számít a footgolf a 
sportágak között, a fejlődés elvitathatatlan. 
A magyar footgolf bázisa évről évre nő, egyre 
többen űzik hobbiszinten, vesznek részt a baj-
noki fordulókon és képviselik hazánkat nemzet-
közi tornákon. Hosszú évek munkájának gyü-
mölcse érett be, mikor 2015 szeptemberében 
hivatalosan is bejegyezték a magyar Footgolf 
szövetséget.

– Ez olyan távlatokat nyit, aminek köszönhetően 
más szövetségekkel könnyebben vehetjük fel a 
kapcsolatot, és több anyagi forráshoz is hoz-
zájuthatunk. Sorra alakulnak a klubok, footgolf 
szakosztályok, melyek nagy segítségünkre van-
nak a hazai bázis növelésében – mondta hankó 
péter, az mFgsz alelnöke az ünnepélyes beje-
lentéskor.

gelencsér gábor elnök hozzátette, fontos ki-
emelni, ez az egyetlen szervezet Magyarorszá-
gon, mely a footgolf érdekképviseletét látja el, ez 
az, mely országos bajnokságot szervez immár 
második éve, ez az, melynek közreműködésé-
vel hazánk rendezte az első világbajnokságot, 
és ez az, mely játékosokat delegálhat nemzet-
közi versenyre, hivatalos magyar indulóként.

Fob, a magyar bajnokság

A Footgolf országos bajnokságban (Fob) 
2015-ben is nyolc fordulót rendeztek, ugyan-
úgy, ahogy 2014-ben, de micsoda különbség! 
Az első esztendőben ugyanis minden alkalom-
mal a Kisorosziban található magyar golf club 
biztosította a helyszínt, míg a második kiírásban 
már a zirci Forest hills golf club is lebonyolított 
két fordulót. Folyamatosan zajlanak a tárgyalá-
sok, hogy 2016-ban még több helyszínnel bő-
vüljön a paletta. 

A játékosok számában is érezhető az előrelé-
pés, a hölgyindulók száma meghétszereződött, 
összesen száztizenegyen léptek pályára a baj-
nokságban, ahol öt kategóriában (abszolút, férfi 
felnőtt, szenior, női és junior) avattak bajnokot. 
A sorozat erősségét jelzi, hogy mind a nyolc 
alkalommal más nyerte az abszolút vetélkedést. 
A junioroknál címvédésnek lehettünk szemta-
núi, a hölgyek körében pedig egyre népszerűbb 
a sportág. A végelszámolásnál a hat legjobb 
eredményt vették figyelembe. 
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bogár krisztián bizonyult a legjobbnak össze-
tettben és a felnőtt férfi kategóriában, utób-
biban pedig úgy kellett dönteni az ezüstérem 
sorsáról lengyel béla és németh gábor között, 
mint még soha, és valószínűleg soha nem is kell 
majd. Az összesített eredmények alapján ugyan-
is a felnőtt férfi kategóriában holtverseny szüle-
tett a második helyen. A szabályok értelmében 
a holtversenyt a több győztes forduló, a több 
dobogós helyezés alapján vagy végső esetben a 
hat forduló összesített rúgásainak száma alapján 
döntik el. Azonban mivel ez is pont ugyanannyi 
volt, a záró verseny után három szakaszon szét-
rúgással tettek pontot az ügy végére. Ez sem 
ment könnyen, mert ezt követően is döntetlen 
volt az állás, végül közelítő rúgással a címvédő 
lengyel béla nyerte a párharcot és foglalta el a 
dobogó második fokát.

Fob végeredmény

abszolút kategória:

1. Bogár Krisztián

2. Németh Gábor

3. Balázsi Csaba

Férfi felnőtt:

1. Bogár Krisztián

2. Lengyel Béla

3. Németh Gábor

senior:

1. Balázsi Csaba

2. Zsuppán Péter

3. Podusil György

női:

1. Major Ilona

2. Nagy Niki

3. Petkov Orsolya

junior:

1. Kiss Roland

2. Kókai Bence

3. Rozsáli Artúr

A 2015-ös bajnokság különlegessége volt, hogy 
egyúttal kvalifikált a 2016 elején rendezendő, 
argentin világbajnokságra. A magyar csapat – 
mint minden, a nemzetközi szövetség alá tar-
tozó tagország – tizenhat főt küldhet a januári 
vb-re, plusz a mieink a világbajnok Lengyel Béla 
révén plusz egy fővel kalkulálhattak.

briteket koronáztak meg kisorosziban

A european Footgolf trophy tour (eFtt) 2014-
ben indult hódító útjára, akkor kilenc verseny-
hétvége után a svájci david mancino lett a soro-
zat győztese, a világbajnok lengyel béla pedig 
odaért a harmadik helyre. Egy évvel később a 
sikeren felbuzdulva egyre több ország jelezte 
rendezési szándékát, az eFtt így tizennégy ál-
lomásosra bővült. A szezonban harminc ország 
közel hétszáz játékosa lépett pályára a spanyol, 
szlovák, francia, norvég, holland, olasz, svájci, 
belga, ír, német, angol, horvát, magyar és török 
helyszíneken.

Természetesen ezúttal sem maradhatott ki a 
magyar helyszín. A iii. hungarian hörmann 
Footgolf openen a legjobb négy helyen há-
rom angol végzett. Kisorosziban, a magyar golf 
clubban minden induló szerint is tökéletes kö-
rülmények várták a tizenhat országból érkező 
száztíz versenyzőt. A napsütéses, meleg időben 
rendezett kétnapos viadal a kontinentális soro-
zat 13., utolsó előtti állomása volt, ahol arra a 
kérdésre már választ is kaptunk, melyik 2015 
legjobb nemzete.

A britek ugyanis eddig felhalmozott előnyüket 
tovább növelték, és a magyarországi versenyt 
is megnyerték (négy legjobb egyéni eredmény 
számít minden versenyen), egyúttal összetett-
ben is annyival vezettek ekkor, hogy már nem 
lehetett őket beérni az utolsó, török állomáson.
A döntő flightban három angol is helyet ka-
pott (nick iron, paul oliver és ben clarke), 
kiegészülve a tavalyi győztes, svájci david 
mancinóval. Ugyan az első nap után nyolcadik 
helyen állók is csak két lövésre voltak a négy 
éllovastól, mégis csak a holland collin green 
jelentett rájuk veszélyt. Nem sokáig, az élboly 
egyszerűen nem akart hibázni, sőt ben clarke 
pályacsúcsot rúgott.

Eleinte oliver vezetett, ám a 13. lyuk döntő for-
dulatot hozott, clarke ekkor kettővel ellépett, 
amit taktikus játékkal meg is tartott az utolsó 
szakaszig, ahol az is belefért, hogy egyet rontson.

david mancino és paul oliver holtversenye 
után szétlövéssel dőlt el az ezüstérem sorsa. 
A plusz három szakasz utolsó rúgásainál a brit 
koncentrált jobban, és szerezte meg a második 
helyet. A svájci harmadikként zárt, míg a szintén 
szigetországi nick iron lett a negyedik.
A legjobb magyar az első nap után tizedikként 
forduló bacskai bence lett, aki a nyolcadik 
helyre tornászta fel magát. – Abszolút elége-
dett vagyok. Szombaton az első kilenc lyukat 
elrontottam, de a tizenhetésnél nagyon vissza-
jöttem, akkor a par 4-esen kettőből befejeztem 
a szakaszt. Nagyon oda akartam tenni magam 
másnap, életem legjobbját rúgtam vasárnap. 
Már az első rúgásnál éreztem, hogy van esé-
lyem jó eredményt elérni. Mégis sok könnyebb 
szakaszt elrontottam, a nehezebbek jól mentek.

2016-ban is megrendezik a torphy tourt, 
ahonnan ezúttal sem hiányzik majd a magyar 
helyszín.

ébredő erő

Megjósolhatatlan. Még a jedik sem látnák előre, 
hogy végződik a sportág történetének második 
világbajnoksága. Háromszáznál is több játékos 
részvételével 2016 januárjában rendezik a vb-t 
Buenos Airestől nem messze. Közel harminc 
ország delegál játékost a seregszemlére, ami 
a hatalmas létszámnak köszönhetően ötnapos 
programot jelent. Újítás az első vb-hez képest, 
hogy az egyéni elsőség mellett csapatban is vi-
lágbajnokot hirdetnek. 

Esélyt latolgatni teljesen reménytelen. A házi-
gazdák klasszisai mellett az amerikaiak, a britek, 
a svájciak, a hollandok, a franciák, a németek, 
az olaszok és a magyarok is rendelkeznek olyan 
footgolfosokkal, akik bármikor képesek extra tel-
jesítményre, ami elegendő lehet a világbajnoki 
címhez. 

Az első tornát 2012-ben Magyarország rendez-
te a Kisorosziban található Magyar Golf Club 
pályáján.
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