
Reunião  com  representantes  do  Brasil  pela Aliança  UFBra 
 
Data: 20/04/2018 
Horário: 20:00 às 21:30 
 
Estados: 
São  Paulo: Victor  Maielo (somente nos 40 minutos inciais); 
Minas  Gerais - Uberlândia:  Pedro Vitorino,  Rodrigo  Nobis; 
Minas  Gerais - Belo Horizonte:  Gustavo Domingues; 
Distrito  Federal:  Artur  Cardelino,  Felipe  Rodrigues. 
 
Pauta: 
1.Torneio Nacional de clubes e de Estados 
2.Federações regionais e Confederação brasileira 
 
1) Proposta de formato para torneios nacionais de clubes e de Estados 

a) Foi proposto que a Taça Brasiliense de Ultimate Frisbee III (2019) ocorra simultaneamente ao torneio 
nacional de clubes, a Taça Brasil de Ultimate Frisbee I. Segundo a proposta, o campeão do torneio seria 
premiado com o título de campeão da Taça Brasil I e os melhores colocados de cada regional seriam 
premiados com os respectivos títulos regionais. Por exemplo: caso o Ventopanas vença o torneio, o 
mesmo obteria o título de campeão brasileiro e da regional mineira. O time brasiliense melhor colocado 
no torneiro seria intitulado o campão da regional Brasília, mesmo que esse fique em 3º lugar geral do 
torneio. A data prevista para tal evento é o feriado do dia 20/05/19 (quinta-feira). 

b) O próximo ponto de discussão a respeito de torneios foi um segundo campeonato anual de caráter 
nacional. Tal torneio seria uma disputa de times formados pelos Estados. Cada Estado seria responsável 
por selecionar os jogadores participantes dessa competição e formar seus respectivos times. A data 
prevista para esse evento é o feriado do dia 15/11/19 (sexta-feira). Tal torneio seria uma ótima forma de 
avaliar os jogadores da futura equipe Brasil. 
 

2) Federações regionais 
a) Também nessa segunda reunião, foi falado sobre o tema federações regionais e sua importância para 

a criação da Confederação nacional que represente o País perante a WFDF. Ficou acordado que os 
representantes das cidades participantes da Aliança UFBra deverão eleger os seus delegados regionais 
para a próxima reunião. Esses delegados serão responsáveis por participar das reuniões, como já vem 
sendo feito, e por selecionar os jogadores para o torneio anual a ser realizado no segundo semestre, 
composto pelas equipes regionais. Por fim, tais pessoas também deverão participar e responder pela 
criação da sua respectiva federação regional. 

 
 

 


