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São Paulo, 17 de outubro de 2021 

Comunidade Frisbee Brasil,  

No dia 12 de outubro a Federação Paulista de Disco divulgou três torneios oficiais da WFDF com inscrições abertas.  

 WFDF 2022 World Masters Ultimate Club Championships (WMUCC 2022) 

 WFDF 2022 World Ultimate Club Championships (WUCC 2022) 

 WFDF 2022 World Junior Ultimate Championships (WJUC 2022) 
 

Recebemos um novo convite: WFDF BEACH ULTIMATE CHAMPIONSHIPS (WBUC 2022). Para participação deste 

torneio abriremos duas formas de incrições INDIVIDUAL ou EQUIPE  

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 

 Data do Torneio: 02 de abril a 9 de abril, 2022 

 Local: California, USA 

 Inscrições: individual – receberemos individualmente as inscrições para entender a viabilidade 

de formação de uma equipe. 

 Prazo: até 14.11.21 
 
 
 
 
 
 

http://www.frisbeebrasil.com.br/


 

 
 

 Como se inscrever: enviar email para vice-presidente@frisbeebrasil.com.br com o assunto WBUC22 – 

Inscrição (Nome do Participante) e Categoria de Preferência 

 Datas e valores chaves: 22.11.21 (Taxa de Time U$1.600) , 15.01.2022 (Taxa de Jogador U$280) 

 

INSCRIÇÃO TIME 

 Data do Torneio: 02 de abril a 9 de abril, 2022 

 Local: California, USA 

 Inscrições: equipes com lista de pelo menos 7 jogadores, sendo 5 homens e 2 mulheres 

BRASILEIROS. A escolha da equipe será feita seguindo a seguinte ordem de critério: 

1. Equipe com maior quantidade de jogadores brasileiros inscritos 

2. Equipe que mais participou de torneios oficiais da FPD 

3. Equipe com maior quantidade de mulheres inscritas 

4. Equipe que apresentar maior quantidade de jogadores com passaportes e vistos válidos 

 Prazo: até 14.11.21 

 Como se inscrever: enviar email para vice-presidente@frisbeebrasil.com.br com o assunto WBUC22 – 

Inscrição (Nome do Time Participante) e Categoria de Preferência  

 Datas e valores chaves: 22.11.21 (Taxa de Time U$1.600) , 15.01.2022 (Taxa de Jogador U$280) 

 

 

Demais informações sobre hospedagem, visto e política COVID estão disponíveis nos books. Click nos links 

disponibilizados nas páginas oficias. 

 

Atenciosamente,  

Federação Paulista de Disco 
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