Regras / Regulamento BULA/WFDF/FPD válidas
para o Mundialito MIXED 2022
I – Dos Objetivos
Artigo 1º - Este regulamento é constituído de regras e objetivos que regerão o Mundialito 2022.
Parágrafo único: O Torneio Mundialito visa como objetivos os tópicos numerados abaixo:
1. Incentivo à participação e à prática de Ultimate Frisbee em novos locais;
2. Promover competição de alto nível entre as equipes participantes;
3. Integração de novos praticantes da modalidade, além de desenvolver o esporte;
4. Promover um torneio diferente com novas versões e formatos para a comunidade praticante.
Artigo 2° - O presente regulamento deverá ser do conhecimento de todas as equipes, encontradas
no site – https://www.frisbeebrasil.com.br/ - e enviadas por email para o capitão de cada equipe:
Parágrafo único: A FPD – Federação Paulista de Disco – reuniu-se com o núcleo de torneios para
definir data e regulamento do torneio:
1. O campeonato terá duração de 4 dias, sendo as datas 16, 17, 18 e 19 de Junho;
2. De acordo com o site oficial da BULA, o formato de jogos em areia consiste em 5x5, sendo
formato mixed, podendo ser 3 mulheres e 2 homens ou 3 homens e 2 mulheres;
3. O local selecionado foi a Praia da Enseada – Guarujá, SP
Local: Av. Miguel Estefano, 3250 - Balneario Cidade Atlantica Guarujá - SP, 11440-533
https://www.google.com/maps/place/Av.+Miguel+Estefno,+3250++Balneario+Cidade+Atlantica,+Guaruj%C3%A1+-+SP,+11440-533/@-23.9849023,46.219856,19z/data=!4m5!3m4!1s0x94d1ffee35377c11:0x413ee8b9a0e0c35e!8m2!3d23.9848729!4d-46.2191238 com acesso tanto de ônibus, quanto de carro (para quem vier de
avião, os aeroportos mais próximos são os aeroporto de São Paulo, de forma que em ambos é
possível pegar ônibus para o Guarujá);
4. O torneio será disputado em turno único, sendo todos contra todos, com semifinais e final,
para a classificação de primeiro, segundo e terceiro colocado, na qual o time com maior
pontuação de espírito, o time vencedor do torneio, e o time vice-campeão receberão medalha.
Esse torneio, no entanto, não valerá uma vaga classificatória para o Campeonato Mundial de
Beach Ultimate, uma vez que não há atualmente datas previstas para o mundial.
5. Segundo a BULA, Os jogos têm duração de 45 minutos, ganhando quem mais pontuar nesse
tempo ou a equipe que fizer 13 pontos antes de acabar o tempo determinado. Os jogos têm
data prevista para iniciar no dia 16/06/2022, com o objetivo de desenvolver, através da prática
esportiva, a filosofia do Ultimate Frisbee, agregando novos praticantes e desenvolvendo o
esporte, cultivando a criação de clubes que os jogadores se identifiquem.

Artigo 3º - A organização, coordenação e execução das etapas do Campeonato é de responsabilidade
da FPD - Federação Paulista de Disco.
Parágrafo único: As datas e locais já estão disponíveis no site www.frisbeebrasil.com.br
O torneio será realizado na Praia da Enseada - Guarujá - SP, nos dias 16, 17, 18 e 19 de Junho,
com jogos das 11h da quinta-feira às 12h do domingo.
As equipes devem se inscrever através de contato direto com a FPD, através do email:
administrativo@frisbeebrasil.com.br e com o comprovante de pagamento para o email:
thiredboy@hotmail.com para assim confirmar a inscrição.

O Prazo limite de inscrição para o torneio MUNDIALITO é dia 01/06/2022, sem
exceção!

II – Da Participação
Artigo 4º - Poderão participar do Campeonato somente os atletas e equipes inscritos no evento. Não
haverá exceção para inscrições após o prazo. Caso o jogador tenha a possibilidade de ir mas não a
certeza, deverá efetuar a inscrição no período para poder jogar.
Artigo 5º - Poderá participar do Campeonato qualquer pessoa plenamente vacinada que se considere
apta, sendo de responsabilidade da mesma zelar por sua condição física para tal prática, assinando um
termo de ciência. Jogadores menores de idade deverão ter a assinatura de um representante que seja
maior de idade para participação.
Parágrafo único: Todos os jogadores que desejarem participar do campeonato devem ter o
certificado básico de conhecimento de regras da WFDF em dia. Sugere-se, ainda, que todas as equipes
tenham dois ou mais jogadores com certificado avançado, sendo um deles obrigatoriamente o capitão.
Artigo 6º - o Mundialito será dividido em jogos durante os 4 dias, contendo a primeira fase sendo
todos contra todos, com classificação em tabela para poder realizar quartas de final, semifinal e final.
Com equipes de SP sendo constituídas com no mínimo 10 jogadores e máximo 15 jogadores, equipes
de fora de SP com no mínimo 8 jogadores e máximo de 15 jogadores, e com jogadores que se
inscreverem individualmente para complementar a equipe “Time Enseada”.
Artigo 7º - Cada jogador deverá realizar o pagamento da inscrição de acordo com a data divulgada
no instagram oficial da FPD (@frisbeebrasil), sendo as seguintes datas:

Para jogadores de SP:
-

Até o dia 06/05/22 - 120,00 por jogador + 300,00 reais por equipe + 1kg de alimento não
perecível*;
Até o dia 01/06/2022 - 150,00 reais por jogador + 300,00 reais por equipe + 1kg de alimento
não perecível*;

Para jogadores de fora de SP que virão com times de fora de SP:
-

Até o dia 06/05/2022 - 60,00 reais por jogador + 300,00 reais por equipe + 1kg de alimento
não perecível*
Até o dia 01/06/2022 - 80,00 reais por jogador + 300,00 reais por equipe + 1kg de alimento
não perecível*

Para menores de 18 anos:
-

Até o dia 06/05/2022 - 60,00 reais por jogador + 300,00 reais por equipe + 1kg de alimento
não perecível*
Até o dia 01/06/2022 - 80,00 reais por jogador + 300,00 reais por equipe + 1kg de alimento
não perecível*

Para os jogadores individuais:
-

Até o dia 06/05/2022 - 120,00 reais por jogador (salvo jogadores menores de 18 anos,
mulheres de qualquer estado e homens de fora de SP - pagam 60,00 reais)
Até o dia 01/06/2022 - 150,00 reais por jogador (salvo jogadores menores de 18 anos e fora
de SP - pagam 80,00 reais)

Parágrafo 1: Jogadores que forem MENORES DE IDADE (-18) pagam uma taxa menor, como descrita
no artigo 7°.
Parágrafo 2: Os times terão o direito de reservar vagas mesmo sem ter os nomes dos jogadores,
realizando o pagamento dentro da data limite e buscando posteriormente o jogador para preencher a
vaga. Caso haja uma desistência de um jogador já inscrito, o time também poderá buscar outro jogador
para preencher a vaga do jogador que não poderá mais comparecer. No entanto, caso o time não
consiga preencher uma vaga previamente reservada ou caso haja uma desistência e a vaga desse
jogador não seja preenchida, a FPD devolverá apenas 50% dos valores pagos. Além disso, caso haja
uma desistência e o time não consiga preencher essa vaga, o time só poderá disputar o torneio caso
continue atendendo o número mínimo de jogadores mesmo após a desistência.
Artigo 8º - Cada equipe deve efetuar o pagamento no valor de 300,00 reais até a data prevista pelo
regulamento.
Artigo 9º - Visando a integridade do evento e a responsabilidade de todos os jogadores e equipes
participantes, caso haja W.O., a equipe terá uma multa extra de R$100,00/jogo + punições descritas
do tópico “punições”
Parágrafo Único: Equipes com qualquer tipo de pendência financeira (seja, inscrição / W.O. /
punição), não poderão participar do torneio, e vale ressaltar que a não participação da etapa, será
considerada como W.O, acarretando as devidas punições de W.O.
Artigo 10º - Locomoção, alimentação, hidratação especial, discos de aquecimento ou qualquer outra
necessidade específica é de responsabilidade de cada equipe. A Federação se responsabilizará pelo
material para demarcar o campo, mesários, súmula e disco de jogo.

IV – Da Inscrição
Artigo 11º - Todas as equipes deverão enviar para o email administrativo da FPD a lista de jogadores
com as seguintes informações:

Artigo 12º - A inscrição do torneio estará aberta a partir de 23/04/2022 e ocorrerá até o dia
01/06/2022.
Até
este
dia
cada
representante
deverá
enviar
um
email
para
torneios@frisbeebrasil.com.br apresentando:
- Lista de jogadores (nome, cpf, número de camisa, sexo, data de nascimento).
- A FPD apresentará o formato do Campeonato e confirmará os times inscritos no torneio até o dia
02/06/2022.
Artigo 13º – As inscrições das equipes deverão respeitar os seguintes critérios:
Parágrafo 1 - Número mínimo de 10 jogadores (sendo no mínimo 3 pessoas de cada gênero) e
máximo de 15 jogadores.
Parágrafo 2 - Cada equipe deverá indicar 1 capitão e 1 capitão de espírito para os jogos, e ambos
devem possuir certificado avançado de regras da WFDF e enviar seus IDs WFDF para a FPD.
Parágrafo 3 - Cada equipe deverá indicar o nome e a numeração de seus jogadores em suas camisas
e na inscrição da equipe.
Artigo 14º - No caso de desligamento de qualquer membro, por qualquer razão, deverá ser notificado,
por escrito, ao Comitê Organizador do evento. Enviar via e-mail para a FPD:
administrativo@frisbeebrasil.com.br.
Artigo 15º - No caso de jogadores que apresentem QUALQUER SINTOMA que esteja ligado ao covid,
a FPD pede para que não vá ao torneio.
Parágrafo Único: Caso uma equipe coloque em campo um jogador que não foi inscrito no torneio
dentro do prazo previsto, será considerado punição imediatamente, acarretando as multas para
punições como descrita no artigo 7 parágrafo 1. A única exceção é para casos em que algum jogador
já inscrito tenha algum imprevisto comprovável (ex: atestado médico, atestado de trabalho, boletim de
ocorrência, etc.) e não possa mais comparecer ao torneio, situação na qual o time terá o direito de
substituir esse jogador.

Informações adicionais:

O evento contará com:
- Água para todos os jogadores
- Kit com biscoito para todos os jogadores
- Medalha para todos os jogadores do time campeão
- Medalha para todos os jogadores do time vice-campeão

-

Medalha para todos os jogadores do time com melhor espírito de jogo

Informações adicionais:
Caso aconteça algo e o torneio precise ser cancelado, a FPD reembolsará os valores.
Segue direcionamento:
- Reembolsaremos 100% taxa de jogador;
- A taxa de time será avaliada pela FPD e comunicado para os capitães do time para ser
repassado para os jogadores.

V – Da Forma de Disputa
Artigo 15º - O Campeonato seguirá o formato de 5x5 e as regras oficiais divulgadas juntamente com
este Regulamento.
Artigo 16º - O Espírito de Jogo (SOTG) será avaliado ao final de todas as partidas SEM EXCEÇÃO.
Parágrafo 1: É recomendável, em casos de notas extremas (1 ou 5) que o time inclua no verso da
folha de SOTG uma explicação sobre a motivação da nota.
Parágrafo 2: A maior e menor nota de SOTG serão desconsideradas no cálculo final, sendo que sempre
que uma equipe pontuar o SOTG menor que 7 ou maior que 15, o mesmo poderá ser procurado pela
organização para argumentar nota para a FPD com cópia para o representante / capitão da outra
equipe.

X – Da Classificação e Premiação
Artigo 19º - Todas as equipes serão classificadas do 1º ao último lugar, de acordo com o resultado
final da competição.
Artigo 20º - O prêmio máximo será entregue à equipe com melhor espírito de jogo durante todo o
campeonato. Também haverá premiações para as equipes que se classificarem em primeiro e segundo
lugar.
Artigo 21º - Não haverá premiações individuais, uma vez que o esporte frisa o trabalho em equipe e
entendemos que todas as conquistas, sejam elas na defesa ou no ataque, são mérito do time e não de
um único indivíduo.
XI – Dos Cerimoniais de Premiação e Encerramento
Artigo 22º - O evento será agendado e comunicado posteriormente.

XI – Do uniforme de competição
Artigo 23º - É altamente recomendável que a camisa de competição dos membros de cada equipe
seja a do próprio time com o nome/logo da equipe.
Artigo 24º - Os jogadores só poderão entrar em campo devidamente uniformizados (cobrindo partes
superior e inferior do corpo, excluindo roupas de banho).
Artigo 25º - Não é obrigatória a faixa de capitão, porém a FPD incentiva que o(a) mesário(a) do jogo
seja notificado quem é o capitão para caso haja alguma divergência a comunicação seja direta com a
capitania.
XII – Punições
Artigo 26º - Todas as infrações e advertências serão registradas em súmula. Todas as súmulas serão
assinadas pelos capitães das duas equipes e pelo mesário presente.
Artigo 27º - W.O. – Equipe sofrerá 2 punições (W.O. Não conta como infração -art 29-, se trata de
uma punição exclusiva)
1 – Pagamento de R$100,00
2 – A equipe vai receber 0 pontos na classificação geral.
Parágrafo único: É de responsabilidade de toda a equipe e seus jogadores a presença em
campo para o bom andamento do Campeonato.
Artigo 28º - Cada infração registrada valerá como uma advertência. Uma equipe pode ter até 2
advertências durante todo o campeonato, se uma equipe receber a terceira advertência, a mesma terá
que efetuar o pagamento de R$50,00 para a FPD. Vale ressaltar que a multa não vai zerar as
advertências, sendo assim, caso a equipe receba a quarta advertência, o time terá que pagar mais
R$50,00.
Seguem alguns exemplos de advertências.
- Algum jogador entrar em campo sem uniforme (sem cobrir parte superior e/ou
inferior do corpo, sendo não adequadas quaisquer roupas de banho);
- Equipe não entregar a ficha de SOTG até o final do dia do jogo e demais artigos
citados neste Regulamento. A FPD entregará a ficha ao término do jogo, sendo
responsabilidade do representante / capitão fazer a devolução.
XIII – Demais Informações
Artigo 29º - Qualquer exceção ou caso particular, deverá ser encaminhada por escrito para a
Federação (mesmo email da inscrição), sendo respondida em até 5 dias.
Artigo 30º - Queixas sobre SOTG poderão ser feitas no verso da folha oficial, cabendo assim a FPD a
leitura e resposta do mesmo, inclusive com punição caso necessário.
Artigo 31º - Qualquer punição não prevista nesse documento pode ser aplicada pela FPD, mediante
prévio aviso.
Artigo 32º - Caso haja a necessidade da readequação do regulamento em virtude de casos e
ocorrências não previstos no mesmo, cabe à FPD decidir alterações de menor impacto às condições
estabelecidas, sendo todos os representantes previamente comunicados.
§ 1° - Não caberá reclamação, recurso ou qualquer tipo de apelação das decisões tomadas pela FPD e
representantes de equipes.

FORMATO DO CAMPEONATO

EQUIPES INSCRITAS
1. Soulfrisbee
2. NGF Gray
3. NGF Red
4. Los Pragas
5. Rayas Ultimate
6. Time Enseada
FORMATO DE COMPETIÇÃO
O Campeonato seguirá as regras oficiais da BULA/WFDF. (Última atualização)
O Campeonato será dividido em 1 TORNEIO ÚNICO, onde a FPD vai abrir inscrições individuais
e em equipe.
Cada jogo terá duração de 50 minutos, sendo dividido em 2 tempos ("halfs"). O primeiro half
terminará ao final do ponto durante o qual o jogo completar 25 minutos de duração ("hard cap").
Haverá um intervalo entre tempos ("half time") com duração de 2 minutos, durante o qual o cronômetro
será congelado. Além disso, cada time terá direito a pedir um intervalo ("time-out") em cada half do
jogo, com duração de 1 minuto cada e durante os quais o cronômetro seguirá normalmente. Os timeouts não são cumulativos, ou seja, caso o time não utilize o time-out do primeiro half, não terá direito
a 2 timeouts no segundo half. O segundo half (e consequentemente o jogo) terminará ao final do ponto
durante o qual o jogo completar 50 minutos de duração. Caso o jogo esteja empatado no momento
em que o último ponto terminar, haverá um ponto adicional para definição do vencedor ("golden goal").
A Equipe campeã do Mundialito – 2022 será a equipe que vencer a disputa final a ser realizada
no domingo. As equipes que jogarão a final serão as equipes que vencerem respectivamente os 2 jogos
das semifinais. As equipes que se classificarem em primeiro e segundo lugar na fase de pontos serão
automaticamente promovidas para as semifinais, enquanto as equipes que se classificarem do terceiro
ao sexto lugar disputarão quartas de finais para definir os outros 2 times que serão promovidos para
as semifinais.
A tabela a seguir resume a formação dos jogos da fase de mata-mata:
Quartas de Final - Jogo #1
(Q1)

Quarto colocado em pontos

Quinto colocado em pontos

Quartas de Final - Jogo #2
(Q2)

Terceiro colocado em pontos

Sexto colocado em pontos

Semifinais - Jogo #1 (S1)

Primeiro colocado em pontos

Vencedor do jogo Q1

Semifinais - Jogo #2 (S2)

Segundo colocado em pontos

Vencedor do jogo Q2

Disputa de Quinto Lugar

Equipe que não vencer o Q1

Equipe que não vencer o Q2

Disputa de Terceiro Lugar

Equipe que não vencer o S1

Equipe que não vencer o S2

Final

Vencedor do jogo S1

Vencedor do jogo S2

PONTUAÇÃO DE CADA JOGO DO TORNEIO
Vitória: 1 pontos

Derrota: 0 pontos
CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA RESULTADO FINAL DO TORNEIO:
Serão utilizados os seguintes critérios, na ordem:
1. Confronto direto
2. Maior saldo de gols. (válido saldo de gols somente dos jogos entre as equipes empatadas, e não
de todo o campeonato)
3. Maior número de gols a favor. (todo o campeonato)
4. Menor número de gols sofridos. (todo o campeonato)
NOTA: Caso estes critérios não definem uma posição entre 2 ou mais equipes, voltamos a analisá-los
porém somente entre estas. Persistindo o empate a FPD vai propor aos representantes uma solução
para aprovação conjunta.
ESPÍRITO DE JOGO
O Espírito de Jogo será avaliado em todos os jogos, conforme SOTG (anexo no mesmo).
Ao final de cada etapa, os capitães ou representantes de cada time deverão entregar o
formulário de avaliação do Espírito de Jogo do adversário (retirar o formulário com o mesário
responsável do jogo).
CRITÉRIO DE DESEMPATE PARA RESULTADO FINAL DO ESPÍRITO DE JOGO
CAMPEONATO
Serão utilizados os seguintes critérios, na ordem:
1. Confronto direto (Válido entre as equipes empatadas considerando os jogos entre elas dos 4 dias);
2. Equipe que teve maior pontuação diária final nos 4 dias de jogos;
NOTA: Caso estes critérios não definam uma posição entre 2 ou mais equipes, voltamos a analisá-los
porém somente entre estas. Persistindo o empate a FPD vai propor aos representantes uma solução.

O Ultimate tradicionalmente conta com um espírito de nobreza esportiva que delega a
responsabilidade do jogo limpo para cada jogador. O jogo animado e altamente competitivo é
encorajado, sem se perder o respeito mútuo entre os jogadores, a adesão às regras do jogo
estabelecidas e a alegria básica do jogo. Assume-se que nenhum jogador de Ultimate violará
intencionalmente as regras; não existem penas severas para as infrações inadvertidas, pelo contrário,
retoma-se o jogo de uma maneira que simula que o que havia ocorrido provavelmente não havia sido
nenhuma infração.

