
Reunião Geral de todos os membros diretos e comissões.

Brasília , 26 de junho de 2019.

Presentes:

Artur
Camila
Luciano
Adriano
Wallison
Victor
Santiago 
Luan

1. Pindorama:

1.1. 7 times com intenção declarada de participação, Strix, UP, Callithrix, 
Ventopanas, Uai Guarás/Goats, Ouroboros, Cusco;

1.2. Divulgação como torneio modelo para o nacional ou como um torneio WFDF 
para integração das equipes do país;

2. Comissão de Competições:

2.1. Entrega do regulamento e liberação para inscrição até 05/07;
2.2. Definição da comissão do sistema de escolha das equipes por classificatória ou 

retrospecto recente em campeonatos. Caso não haja referência, se considera ordem de 
inscrição;

2.3. Sugestão de critério para reserva de vagas por estado;
2.4. Utilização de rankeamento das federações/associações regionais 2019/2020;
2.5. Relevancia das equipes para a participação no campeonato em 2019;
2.6. Reserva de vaga para as equipes participantes da OUB em 2019;
2.7. Como estabelecer o critério objetivamente no regulamento;
2.8. Pré-inscrição das equipes que compõe o quadro da OUB (as 7 citados no item 1.1

+ o [R]evo). Necessária a confirmação dentro de 1 semana da participação no torneio. 
Caso não haja, a vaga será aberta para o público geral.

3. Entidades Estaduais

3.1. Situação das associações estaduais;
3.1.1 – Início de conversas sobre a Associação DF. Reunião a ser marcada em julho para 
definição de formato, atribuições, colaboradores;
3.1.2 – Reunião em julho para verificação do processo e requisitos para abertura e 
relevância da associação;

3.2. Não há conversas sobre a formação de uma associação em MG, mas haverá o 
campeonato Mineiro novamente este ano e há possibilidade de reunião neste torneio para
iniciar o movimento de criação da associação;
3.2.1 – Há uma organização entre os times e contato com o RJ para auxílio no fomento 
ao esporte;



3.3. Não há mudanças significativas na ASRED nem grandes resultados;
3.3.1 – Eduardo deixou a equipe e a ASRED por ter passado em concurso público em 
outra cidade;
3.3.2 – Projeto de extensão liderado pelo Carlos no Colégio de Aplicação, representado a
ASRED, para crianças de 12-18 anos, auxiliando na divulgação do esporte;

3.4. A partir de 3 associações é possível criar uma confederação nacional, um dos 
objetivos a médio prazo da OUB (2020/2021);

4. Processo para formalização da OUB;

4.1.1. Seria ideal que ainda em 2019 estivéssemos próximos a consolidação legal da
OUB, com estatuto e início dos trâmites legais para a formação formal;

4.1.2. Definição de novos planos estratégicos para vislumbrarmos os passos 
restantes para 2019;

4.1.3. Esforço dos estados não só para torneios mas para questões administrativas, 
para conversas em nível organizacional nacional;

4.1.4. É necessário para o avanço da OUB essa organização a nível estadual, para 
consolidação da organização como um todo;

5. Calendário 2020;

5.1. Torneio Nacional no Corpus Christi; Qual antecedência para definição da cidade-
sede e divulgação?

5.2. Sugestão de anúncio de cidade sede:
5.2.1 7 meses antes
5.2.2 12 meses antes, na edição anterior
5.2.3 no evento de praia da OUB

5.3. Divulgação do calendário dos eventos nacionais apoiados pela OUB. Datas 
sugeridas:
5.3.1 Até novembro do ano anterior

5.4. Definição de limite mínimo de tempo entre competições a nível nacional. 
Sugestões:
5.4.1 2 meses
5.4.2 3 meses

5.5. Definição dos torneios considerados nacionais pela OUB

6. Assuntos gerais

6.1 Situação OUB x FPD, atualização do Santi que estava fora nos últimos encontros;


