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São Paulo 12 de Outubro de 2021

Comunidade Frisbee Brasil,

Nos últimos dias, a World Flying Disc Federation (WFDF) enviou oficialmente o convite para três
torneios que ocorrerão em 2022.



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)

Em 2020 e 2021, a FPD não teve a oportunidade de organizar nenhum torneio e, consequentemente,
arrecadar fundos para os pagamentos das taxas para WFDF. Contudo, nossa missão é manter nossa
filiação ativa e honramos com nossos pagamentos. Desta forma, nosso país tem vaga garantida em
todos os eventos.
Devido a não organização de campeonatos classificatórios, a FPD abrirá inscrições para todos os
torneios realizados pela WFDF em 2022.
Devido a pandemia COVID-19 os prazos entre a publicação oficial e as inscrições são extremamente
desafiantes, porém a Federação Paulista de Disco buscará ajuda-los da melhor forma possível.
Abaixo segue direcionamentos:

WFDF 2022 World Masters Ultimate Club Championships (WMUCC 2022)

Para este torneio, a WFDF NÃO definiu a divisão e quantidade de vagas que teremos disponível,
porém devido a maior facilidade SOLICITAREMOS uma vaga na categoria mista.








Data do Torneio: 25 de junho a 2 de julho, 2022
Local: Limerick, Irlanda
Inscrições: individual – receberemos individualmente as inscrições para entender a
viabilidade de formação de uma equipe.
Prazo: até 15.10.21
Como se inscrever: enviar email para vice-presidente@frisbeebrasil.com.br com o assunto
WMUC22 – Inscrição (Nome do Participante)
Idade: para ser considerado Master – mulher com 30 anos e homens com 33 anos
Datas e valores chaves: 22.10.21 (Taxa de Time U$1.500) , 15.01.2022 (Taxa de Jogador
U$280)

WFDF 2022 World Ultimate Club Championships (WUCC 2022)

Para este torneio, a WFDF DEFINIU UMA VAGA NA CATEGORIA MISTA. Desta, forma a FPD abrirá
inscrições para EQUIPES interessadas.








Data do Torneio: 23 a 30 de julho, 2022
Local: Cincinatti, Ohaio, USA
Inscrições: equipes mistas com lista de pelo menos 10 jogadores, sendo 7 homens e 3
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 28.10.21
Como se inscrever: enviar email para vice-presidente@frisbeebrasil.com.br com o assunto
WUCC 2022 – Inscrição (Nome do Time Participante)
Datas e valores chaves: 29.10.21 (Taxa de Time U$1.600) , 22.01.2022 (Taxa de Jogador
U$400)

WFDF 2022 World Junior Ultimate Championships (WJUC 2022)

Para este torneio, a WFDF NÃO definiu a divisão e quantidade de vagas que teremos disponível,
porém devido a maior facilidade SOLICITAREMOS uma vaga na categoria mista.













Data do Torneio: 6 a 13 de agosto, 2022
Local: Cap Cana, Republica Dominicana
Inscrições: individual – receberemos individualmente as inscrições para entender a
viabilidade de formação de uma equipe.
Corpo técnico: neste caso, a FPD ajudará na formação da equipe. Elegeremos um técnico
para orientar o time. Além disso, escolheremos entre os inscritos um capitão de campo e
espirito de jogo.
Elegibilidade Nacionalidade: por se tratar de um torneio de nações as federações nacionais
devem seguir as regras Appendix D of the Rules of Ultimate 2021-2024 Appendix V1. Assim,
neste primeiro momento está aberta a inscrições para JOGADORES BRASILEIROS
Elegibilidade de Idade: Jogadores nascidos após 1º de janeiro de 2003 e antes 31 de
dezembro de 2009 SÃO ELEGIVEIS para participar. Jogadores nascidos antes de 31 de
dezembro de 2002 (muito velho) ou nascidos depois de janeiro de 2010 (muito jovem) NÃO
SÃO ELEGIVEIS
Prazo: até 14.11.2021
Como se inscrever: enviar email para vice-presidente@frisbeebrasil.com.br com o assunto
WJUC 2022– Inscrição (Nome do Participante)
Datas e valores chaves: 22.11.21 (Taxa de Time U$1.500) , 21.01.2022 (Taxa de Jogador
U$295)

Demais informações sobre hospedagem, visto e política COVID estão disponíveis nos books. Click nos
links disponibilizados nas páginas oficias.
Atenciosamente,
Federação Paulista de Disco

