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MANUAL DE INICIAÇÃO DE ESPORTES E LAZER COM O DISCO VOADOR
Um pouco de História
Conta uma história que em 1871 foi construída uma fábrica em Bridgeport, Conneticut,
USA. Seu nome era “The Frisbie Pie Company”. Nesta fábrica, os funcionários durante o
seu almoço se divertiam e relaxavam lançando as formas das tortas entre eles. Desta
prática, surgiu o 1º disco voador, desenvolvido por Walter Frederick Morrison.

Foto de Roberto Hucke - Arquivo pessoal

Somente em 1948, com o desenvolvimento do plástico e do maquinário pós guerra, é
que Walter Frederick Morrison desenvolve o primeiro frisbee que voa muito bem. Ele
melhora cada vez mais o disco e o tipo de plástico e, em 1955, lança o Pluto Platter. Esta
patente é comprada em 1957 e melhorada pela Wham-O, uma empresa de brinquedos
americana, sucesso em vendas no USA.

Walter Fredrick Morrison promove seu "Platters Pluto" , o precursor do Frisbee, na década de 1950
Foto de domínio público - Wikipédia
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Em 1964, a Wham-O continua o desenvolvimento de novos modelos e cria o primeiro
disco profissional. Ele passa a ser utilizado por jogadores e atletas da High School em
Maplewood – New Jersey – USA. Eles inventam o Ultimate Frisbee, organizam o esporte
e criam as regras básicas.

Foto de Roberto Hucke - Arquivo pessoal

Outro grande momento é o investimento em 1968 pela U.S. Navy para o
desenvolvimento do Frisbee em túneis de vento. Utilizam câmeras específicas,
computadores e uma máquina especial de lançamento de disco, criando novos
parâmetros para o voo do disco.
No Brasil, as atividades regulamentadas com o disco começaram em 2002, com a
criação da Federação Paulista de Disco (FPD), entidade governamental, sem fins
lucrativos e que representa os esportes com disco do Brasil em conjunto com os órgãos
regulamentação dos esportes com disco voador, WFDF (World Flying Disc Federation) e
BULA (Beach Ultimate Lovers Association). A FPD realiza trabalhos de divulgação e
vivências esportivas, torneios em prefeituras, entidades públicas e privadas, parques,
escolas, universidades, faculdades e entidades por todo o País e responsável por
trabalhos sociais e esportivos atualmente no Brasil. Promoveu o 2º Mundial de Praia no
Brasil, com a participação de 17 países e 350 atletas em dezembro de 2007 em Maceió,
AL. Realiza também, todos os anos, o Campeonato Brasileiro de Ultimate Frisbee de
grama e de praia. Temos parceria com a ACD (Associação Carioca de Disco) e com a
ASRED (Associação Sul-Rio-Grandense de Disco).
O último Campeonato Mundial de Ultimate de grama que o Brasil participou foi
realizado na Itália - 2015 e contou com a participação de 240 equipes de 70 países. O
Brasil já participou de 15 mundiais. Participou também de todos os Mundiais de areia,
contando com 2 equipes na última edição, em 2011 e, conquistando o 5º lugar na
categoria Master.
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O que é o Frisbee?
Frisbee é um objeto de plástico, redondo e chato que pode ser lançado e que consiga
planar por algum tempo ou distância. Encontramos no mercado, vários destes objetos.
Tampas de lata de tupeware, de latas de tinta, formas de metal ou de plástico, CD, DVD,
tampas de garrafa, caixa de papelão de pizza, enfim, uma variedade imensa de
possibilidades.
Inicialmente, o Frisbee pode ser utilizado para diversão e lazer. Pode ser praticado com
amigos, com o seu cão ou até sozinho, se houver um pouco de vento.
Campeonatos Mundiais de nove modalidades distintas com o disco são realizados a
cada dois anos, com a participação de 70 países. O esporte mais praticado é o Ultimate
Frisbee de grama e de areia. Muitas atividades de lazer ou esportes podem utilizar o
Frisbee, para o desenvolvimento e aprimoramento de qualidades e habilidades físicas
dos seus praticantes.
Para os professores de Educação Física, é um excelente instrumento para o
desenvolvimento do esquema corporal e noção espaço temporal e outras qualidades e
habilidades físicas.
Tipos de Discos Voadores
Existem hoje nos USA mais de 60 tipos diferentes de discos para as diversas
modalidades esportivas e recreativas. São de diversos materiais plásticos, borracha,
silicone ou EVA. O frisbee deve ser suficientemente flexível e de 90 gramas a 225
gramas. O diâmetro média varia de 22 até 27 cm. de diâmetro.

Fotos de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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Fundamentos básicos e manejo do Frisbee

Giro ou Spin
O giro, rotação ou “spin”é o que mantém o disco voando.
Quanto maior for a rotação que você conseguir imprimir no disco na hora do passe ou
lançamento, maior será a possibilidade do disco se manter no ar.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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Técnica de recepção, passes e lançamentos
Técnica de recepção
Catching the Disc

Como o lançamento, a recepção do disco é um dos fundamentos mais importantes no
Ultimate. Certifique-se de manter sempre os olhos no disco até que tenha sua posse.
Na recepção com duas mãos, os lances acima do queixo devem ter o polegar apontado
para baixo. Nos lances abaixo da cintura os polegares devem ser apontados para cima.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal

A recepção com uma mão só deve ser utilizada quando você não conseguir segurar o
disco com as duas mãos. Como exemplos temos, disco muito alto ou muito longe de
você.
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Jacaré ou Pancake
O jacaré é a forma mais segura de recepção e deve ser utilizada sempre que possível.
Ela é utilizada nas jogadas entre cintura e altura do queixo. Coloque sempre seu corpo
na frente do disco. É preferivel o salto ou deslizamento para pegar o disco. Mantenha
todo o seu foco no disco.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal

Sanduíche com duas mãos ou Clap Catch

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal

Pinça com uma ou duas mãos, Grab ou Clamping Catch

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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Passe com as costas da mão – The Backhand

O passe mais conhecido e praticado pelos aficionados do disco é o Backhand.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal

Segure o disco com a mão fechada, o polegar na parte de cima do disco e os outros
dedos seguram a borda do disco por baixo.
Fixe um pé pivô, contrário ao braço que segura o disco. Posicione o seu corpo 45º em
relação ao local que você vai arremessar e coloque o peso de seu corpo na outra perna,
flexionando-a.
Com uma rotação de tronco, movimente o braço na direção do companheiro
arremessando o disco. Imprima o máximo de rotação no disco com o seu pulso.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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Passe martelo – The Hammer

O Hammer ou “martelada” utiliza o mesmo tipo de pegada do Forehand. Porém, ele é
diferente do Forehand ou do Backhand porque o disco voa invertido. Este é também um
passe ou lançamento muito utilizado nos diversos esportes com o disco voador.
Segure o Frisbee como indicado no Forehand. Levante o braço e posicione o disco acima
de sua cabeça.
Partindo da posição com os pés paralelos, movimente para trás a perna do mesmo lado
do braço que segura o disco, incline o tronco levemente para trás, movimente o braço
para trás e, ao mesmo instante que movimenta o tronco para frente, leve seu braço
rapidamente para frente e lance o disco para cima, na direção de seu companheiro,
realizando uma chicotada no final do movimento, para imprimir o máximo de rotação. O
lançamento para cima deve ser compensado por causa do voo irregular que o disco
executa com sua inversão.

Desenhos de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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Passe com a frente da mão – The Forehand ou Sidearm

O Forehand utiliza, normalmente, a pegada com três dedos. Polegar por cima do disco,
indicador e dedo médio por baixo. O dedo médio encosta na borda do disco. Para maior
estabilidade, mantenha estes dedos estendidos.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal

Com o tronco posicionado de frente para a direção que você vai arremessar o disco,
coloque o peso do seu corpo e flexione a perna do mesmo lado da mão que segura o
disco. Movimente o braço para trás e para frente rapidamente e lance o disco
realizando uma chicotada no final do movimento, para imprimir o máximo de rotação,
em direção do seu companheiro.
Inicialmente, mantenha o disco paralelo ao solo e sua mão com a palma para cima. Com
o tempo pode aperfeiçoar o seu movimento e a posição do corpo e da mão.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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Esportes Coletivos com o Disco Voador
Disc Golf ou jogo de golfe com frisbee

O Disc Golf é jogado como o jogo de golfe tradicional, porém, ao invés de tacos de golfe
e bolas, os jogadores usam um disco plástico (frisbee) destinado ao arremesso. O
esporte foi formalizado nos anos 70 e compartilha com o golfe tradicional o objetivo de
acertar cada buraco com o menor número possível de tacadas ou, no caso do “golfe
com disco”, com o menor número possível de arremessos para uma cesta.
Este esporte não é muito difundido no Brasil, apesar de já estarmos representados em
dois Mundiais da categoria. Em geral, apenas Brasileiros que residiram ou residem em
outros países, possuem conhecimento ou já praticaram o jogo.

Fotos de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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DISCATHLON ou lançamentos e corrida
Discathlon é uma disciplina individual que combina o lançamento do disco, a corrida e a
precisão dos arremessos, em um percurso da pista de corrida pré determinado. Pode
variar de 50 metros até 5 km. Os jogadores transportam dois discos, que são jogados
alternadamente. O disco de um jogador deve percorrer o trajeto designado pelos
obstáculos de passagem obrigatória, que são estipulados antecipadamente.
O objetivo do jogador é o de concluir o percurso no menor tempo possível, usando um
menor número de lances e o menor tempo da corrida. São várias metas que devem ser
cumpridas na ordem correta. A atividade mede a velocidade com que o atleta completa
todo o trajeto e a quantidade de lançamentos.
O melhor é colocar o trajeto em um parque público, onde muitos obstáculos naturais
podem ser encontrados. O desenho abaixo mostra um exemplo de como projetar um
percurso. Todo o curso é composto de uma série de que o disco deve passar sobre o
lado esquerdo ou do lado direito. Podem ser utilizados vários tipos de obstáculos, tais
como árvores, postes, cercas, bancos e tudo o que está disponível. Outra possibilidade é
a utilização de vários elementos chaves no percurso ou, uma série de obstáculos que
devem ser ultrapassados com um único lance. Se o disco de um jogador não consegue
ultrapassar os obstáculos, deve retornar até a área de arremesso e tentar quantas vezs
for necessário.
O jogador termina a corrida apenas quando o disco como um todo, passa pela linha de
chegada.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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DDC ou Jogo do disco duplo em quadra

É um jogo com dois discos voando ao mesmo tempo. É jogado entre duas equipes de
dois, quatro ou até 6 jogadores cada uma. O objetivo é defender seu campo do ataque
dos oponentes. Dois campos de 13 x 13 metros ou, outro tamanho, de acordo com sua
disponibilidade. Podemos utilizar a quadra de vôlei, por exemplo. A distância entre os
campos é de 17 metros.
Os ataques são feitos de duas maneiras; ou jogando seu disco na quadra dos oponentes
em uma tentativa de fazer o disco cair sem correr para fora, ou fazendo com que os
discos sejam tocados ao mesmo tempo pelos jogadores da equipe adversária
A equipe marca um ponto sempre que faze um ataque bem sucedido ou sempre que
um oponente joga um disco para fora.Marca dois pontos se os dois discos forem
tocados pelos adversários. Estipula-se a pontuação final no início do jogo.
Recomendamos a utilização de discos de espuma ou EVA, em vez de frisbees de
plástico.

Desenhos de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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Guts, Dodge Disc ou Queimada
Guts Frisbee é um jogo de alta velocidade de jogar e pegar . Duas equipes se revezam
jogando em uma quadra de 14 metros, com jogos a 21 pontos. O lançamento pode
atingir velocidades de mais de 130 Km/h. Requer reflexos rápidos para pegar o Frisbee
com uma mão e evitar que um ponto seja marcado. Recomendamos a utilização de
discos de espuma ou EVA, em vez de frisbees de plástico.

Foto e desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal

Curbee - Curling com Frisbee - Variação
Curbee é um jogo de adaptação ao disco que mistura os princípios do Curling e o uso do
disco. Parecido com o Golf Disc, os participantes são convidados a jogar o disco com o
objetivo de acertar o centro da quadra poliesportiva, ou outro alvo no chão. Desenvolve
as habilidades para lançamento do disco com precisão.

Foto de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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ESPORTES INDIVIDUAIS
Distância
O jogador inscrito lança o disco até o limite de uma linha demarcada. A distância entre a
linha até o ponto aonde o disco tocou no solo é medida. Cada jogador tem 05 tentativas
e a melhor é computada. Segue os recordes individuais e coletivos.
Categoria
Open
♀
♂(85 anos)
♀ (102 anos)
Até 13 anos ♂
Até15 anos♀
01 ano ♂
Indoor Open
Cadeirante
Classe 1 Open
Classe 2 Open
Classe 3 Open
Classe 3 ♀:
Invertido
Até 12 anos ♂
Até 11 anos♀
Rolamento
Open
♀
Até 13 anos ♂
Open
Indoor Open
Open
Cesta
Open
Gol entre
Open
♀
Indoor
Até 12 anos ♂
Até 11 anos♀
Dupla em
Open
♀
Em Grupo
Open
Até 16 anos ♂

Distância
250 m
148 m
54 m
8.08 m
224.00 m
125.10 m
11.15 m
93.70 m

Nome do Atleta/ País
C. Sandstrom/SWE
Valarie Jenkins, USA
Jack Roddick, USA
Esther Johnson, USA
David Wiggins, Jr, USA
Mary Uhlarick, USA
Makoto Oshima, JPN
Erno Väyrynen, FIN

Data
26/04/02
06/04/08
13/07/07
26/01/08
03/04/09
04/11/94
20/08/89
02/03/05

Local
El Mirage, CA
Prim, NV
Cortland, NY
Cupertino, CA
Prim, NV
Anaheim, CA
Osaka, JPN
Oulu, FIN

59.44 m
43.49 m
91.84 m
45.00 m

John Ballsrud, USA
James Connelly, USA
Antwone Archie (USA)
Noriko Kaneda (JPN)

19/07/80
21/09/85
18/10/86
06/07/03

Minneapolis, MN
Winston Salem, NC
Winston Salem, NC
Utsunomiya, Tochigi, JPN

51.90 m
12 m

Louis Lindegaar, DEN
Diana El Nabriss, AUT

03/09/05
27/04/08

Lolland, DEN
Baden bei Wien, AUT

211.24 m
95.12 m
183 m
1156 m
147.06 m
1156 m
Basquete
27.74 m
traves de
131 m
72 m

Chris Max Voigt, GER
Rhode Ostling, SWE
Cody Kirkland, USA
Rabdy Lahm, USA
Soren Larsen
Rabdy Lahm, USA

01/11/97
09/11/96
05/01/07
01/04/01
27/12/02
01/04/01

Malmö, SWE
Malmö, SWE
San Diego, USA
El Mirage, USA
Valby, DEN
El Mirage, USA

Crazy John Brooks, USA
futebol
Christian Voigt, GER
Tami Pellicane, USA

19/01/89

Hollywood, USA

01/11/97
19/10/88

Malmö, SWE
Dallas, TX

84.14 m
41.58 m
24 horas
592.15 km
186.12 km

Yohei Ohtaki, JPN
Anna Skriver, DEN

01/01/01
27/12/02

Akita, JPN
Valby, DEN

C. Damon & Pete Fust, USA

24 e 25/04/93

Cahow & Berard, USA

30 e 31/12/79

San Marino, CA
Pasadena, USA

688.84 km
646.83 km

South Windsor Ultimate Team

08 e 09/07/77

Golden Eagle Frisbee Team

20 e 21/06/80

Vernon, CT
Murray, KY
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Máximo tempo de Vôo (MTA)

O jogador lança o disco o mais alto possível, de dentro do limite de um círculo de 03
metros já demarcado. Movimenta-se em direção ao local aonde o disco vai pousar e
antes que o Frisbee toque o solo, ele o apanha com apenas uma das mãos. O intervalo
de tempo é marcado. Cada jogador tem 05 tentativas e a melhor é computada.
Categoria

Tempo

Atleta/ País

Data

Local

Open
♀
♂(65 anos)
♀ (65 anos)

16.72 s
11.81 s
9.53 s
0.68 s
12.03 s
9.45 s
11.89 s
8.50 s

Don Cain, USA
Amy Bekken, USA
Jim Palmieri, USA
Toshi Fujimoto, JPN
David Wiggins, USA
Aimee Reiner, USA
Joe Youngman, USA
Michele Marini, USA

26/05/84
01/0891
14/07/08
26/10/03
03/04/09
22/07/92
26/04/81
26/04/81

Philadelphia, USA
Santa Cruz, CA
Denver, PA
Otsu Shi Shiga Ken, JPN
Prim, NV
Ft. Collins, CO
Cedar Falls, IA
Cedar Falls, IA

5s
1.78 s
2.06 s
1.86 s

John Ballsrud, USA
Elmer Walker, USA
Antwone Archie USA
Noriko Kaneda JPN

30/09/83
18/10/86
18/10/86
28/07/02

Orlando, FL
Wiston Salem, NC
Winston Salem, NC

20.52 s

Christer Fuglesang, SWE

15/12/06

Space Shutte Discovery Mission STS 116

Até 12 anos ♂

Até13 anos♀
Indoor Open
Indoor ♀
Cadeirante
Classe 1 Open
Classe 2 Open
Classe 3 Open

Classe 3 ♀:

Utsunomiya shi, Tochigi ken, JPN

Astronauta
Open

Recordes Curiosos

Categoria

Distância/tempo

Atleta/ País

Data

Local

Lançamento
de
maior altitude
OPEN - Maior
velocidade
♀
Maior
velocidade
Ultimate - Jogo
mais longo

8.825 m

Christopher Pizzo, USA

24/10/81

Mt Everest, NEP

134 KM
98 KM

Takumi
Nunokama, 03/05/01
JPN
Ayumi Komatsu, JPN
03/05/01

72 hs, 10 min, e 05
segundos

Beloit Ultimate Club, De 06/04/06 a
USA
09/04/06

Chino City
JPN
Chino City
JPN
Beloit, WI

Nagano,
Nagano,
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Lançar, Correr e Pegar (TRC)
O jogador lança o disco o mais distante possível, de dentro do limite de um círculo de 03
metros já demarcado. Movimenta-se em direção ao local aonde o disco vai pousar e
antes que o Frisbee toque o solo, ele o apanha com apenas uma das mãos. A distância
da ponta do círculo até o ponto do primeiro toque no solo após apanhar o disco, é
marcado. Cada jogador tem 05 tentativas e a melhor é computada.
Categoria

Distância

Atleta/ País

Data

Local

Open
♀
♂(65 anos)
♀ (70 anos)

94 m
60.02 m
48 m
3.77 m
42.76 m
34.60 m
64.60 m
45.76 m

Christian Sandstrom, SWE

Santa Cruz, CA
La Mirada, CA
Cortland, NY

Evan Hanneman, USA
Mary Uhlarik, USA
Mike Wohl, USA
Peggy Staton, USA

09/07/03
29/06/85
11/07/07
01/09/07
26/09/97
30/05/92
26/04/81
26/04/81

1.08 m

Noriko Kaneda JPN

28/07/02

Até 13 anos ♂

Até12 anos♀
Indoor Open
Indoor ♀
Cadeirante
Classe 3 ♀:

Judy Horowitz, USA
Jim Palmieri, USA
Yoshiko Hayakawa, JPN

Ryuoh Shiga Ken, JPN

Dallas, TX
La Mirada, CA
Cedar Falls, IA
Cedar Falls, IA

Utsunomiya,
JPN

Tochigi,

Precisão
O objetivo deste jogo é acertar o alvo o maior número de vezes possível. O jogador
lança os discos de sete posições diferentes, quatro vezes para cada posição. Os alvos
são quadrados que medem 1,5 X 1,5 metros, distantes 1,00 metro do solo. Cada jogador
tem 04 tentativas e todos os acertos são computados. Evento Outdoor.
Categoria

Nº Tentativas

Atleta/ País

Data

Local

Open
♀
♂(85 anos)
♀ (65 anos)
Até 13 anos ♂
Até11 anos♀

25/28
19/28
10/28
3/28
14/28
13/28

Mike Cloves, USA
Yukari Komatsu, JPN
Jack Roddick, USA

Las Vegas, NV
Santa Cruz, CA
Denver, PA
Yasu Shi, Shiga, JPN

Shogo Shima, JPN
Heidi Crowe, USA

14/12/91
12/07/03
14/07/08
02/10/07
02/10/08
19/10/96

11/28

John Ballsrud, USA

19/07/80

Minneapolis, MN

Yoshiko Hayakawa, JPN

Hitachinaka, Ken, JPN

La Mirada, CA

Cadeirante
Classe 1 Open
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MANUAL DE ULTIMATE FRISBEE
Ultimate Frisbee é um novo e crescente esporte que evita contato físico e sem árbitro,
jogado com um disco. Duas equipes de 7 jogadores jogam em um campo retangular
com 2 zonas de gol, uma em cada extremidade (Endzone). O objetivo é defender a sua
área de gol e atacar a da outra equipe, passando o disco pelos componentes da sua
equipe, até a área de gol adversária. O disco não pode cair ou ser interceptado pelos
adversários, situação que provoca um Turnover ou troca de posse. A outra equipe tenta
interceptar o Frisbee ou atrapalhar os passes e lançamentos, derrubando o disco ou
forçando uma interceptação. O Frisbee pode ser lançado para qualquer direção.
Quando um jogador tem a posse do frisbee, ele não pode correr, fixando um pé pivô
para lançar para qualquer direção. Ele têm 10 segundos para passar, desde que aberta a
contagem pelo adversário. O jogo é auto- arbitrado, o que incentiva uma resposta
madura nas situações competitivas. Se o jogador cometer alguma irregularidade, é
chamada alguma falta. Os jogadores podem ser substituidos depois de uma pontuação
ou durante um timeout por lesão. Jogos envolvendo novatos e jogadores mais jovens
podem ser supervisionado por um jogador experiente, professor ou treinador que
oferece conselhos sobre as regra.
O Ultimate é praticado com um disco de 175 gramas. Ele combina várias destrezas
atléticas e qualidades e habilidades físicas básicas. Combina a movimentação do futebol
americano, do basquete, do handebol e do atletismo. Regras completas em
https://rules.wfdf.org ou em
http://www.frisbeebrasil.com.br/#!regras-oficiais-/c1dkg

Foto de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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Com algumas características especiais, ele é o único esporte coletivo que não possui
árbitro, suas regras foram estabelecidas para que um jogador faça sempre o que é certo
e não leve vantagem desleal sobre os seus adversários, pode ser jogado por homens,
mulheres, adolescentes e crianças em um mesmo time e, é praticado em vários tipos de
piso, na grama, areia, terra ou até mesmo no asfalto, ele é um esporte único.
Além disto, entre os principais benefícios, o “Espírito de Jogo”ou Fair Play é muito
incentivado. O respeito mútuo entre os competidores, o trabalho em equipe, o respeito
às regras e a solidariedade são trabalhados constantemente na atividade.
O Ultimate Frisbee é praticado atualmente por mais de 70 países com Campeonatos
Mundiais desde 1983. Já participou de 03 World Games e, é praticado por mais de
1.000.000 jogadores pelo Mundo. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Alemanha e Japão
são as principais potências deste esporte.
O Ultimate é regulamentado no Mundo pela WFDF (World Flying Disc Federation) na
sua versão grama e pela BULA ( Beach Ultimate Lovers Association) na sua versão areia.
A entidade “Ultimate Peace” leva este esporte para os quatro cantos do Mundo,
promovendo a Paz através do Espírito de Jogo. No Brasil a FPD (Federação Paulista de
Disco) é a entidades coligada diretamente com a WFDF e BULA.
Com as características expostas acima, associadas ao fato de um jogador não poder se
deslocar com a posse do disco, o Ultimate Frisbee proporciona aos competidores ou
iniciantes uma característica extremamente participativa e inclusiva, tornando este
esporte uma importante ferramenta pedagógica e educativa, podendo ser praticada
além do campo gramado, na quadra ou em um salão com espaço adequado, utilizandose apenas do disco como material necessário.
O objetivo deste manual é também o de desenvolver a prática do Ultimate nas escolas
como ferramenta pedagógica e capacitar profissionais que atuam nas escolas para o
desenvolvimento do Ultimate em seus locais de trabalho.

Foto de Roberto Hucke - Arquivo pessoal

Para começar a entender este Esporte
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O Objetivo:
O objetivo do jogo é marcar gols. Normalmente são de 15 até 17 gols
ou 01 hora e 40 minutos de jogo na grama e 11 gols ou 1 h na areia.
O Campo:
Área gramada retangular de 100 X 37 m com áreas de gol de 18 X 37
m em cada extremidade. A área de jogo oficial pode variar entre 64 a 50 m de
comprimento. Existem adaptações para areia de 75 X 25 m e gol de 15 x 25 m para jogos
05 x 05 jogadores ou 46 X 27 m com área de gol de 7,5 X 25 m para 04 x 04 jogadores.
Também adaptações em quadra, com 15% a 20 % de área de gol.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal

Início:
Inicia-se o jogo quando as duas equipes estão alinhadas nas
respectivas linhas de área de gol. A defesa lança o disco para a equipe adversária,
executando o Pool ou lançamento inicial para começar o jogo. O jogo oficial tem sete
jogadores por time na grama e cinco ou quatro na areia.

Foto de domínio público - Protegido sob a licença Creative Commons - BULA.
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Pontuação:
Quando a equipe de ataque recebe o disco dentro da área de gol de
defesa, o ataque marca um ponto ou gol. O jogo é reiniciado após cada marcação de gol
com um novo Pool.
Movimentação: O disco pode ser arremessado em qualquer direção para completar
um passe a um companheiro de equipe. O jogador não pode correr ou andar quando de
posse do disco, fixando um pé pivô. O jogador com a posse do disco tem dez segundos,
á partir da abertura de contagem do adversário, para lançá-lo.
Turnover:
Quando um passe não é completado (passe para fora do campo,
bloqueio, toque no chão ou é interceptado), a defesa imediatamente toma a posse do
disco e começa a atacar.
Substituição:
Jogadores não podem ser substituídos com o disco em jogo,
somente entre os pontos. Exceção a esta regra no caso de contusões.
Sem contato:
Não é permitido nenhum tipo de contato físico entre
jogadores. Molestar ou obstruir o jogador adversário também é proibido. A falta ocorre
quando o contato acontece e é indicado pelos envolvidos.
Faltas:
Não existem árbitros em qualquer nível do Ultimate. Isso
significa que todas as violações ou chamadas, são de responsabilidade dos próprios
jogadores. Quando uma falta interrompe a posse do disco, todos os jogadores devem
permanecer nos lugares que ocupavam no momento da chamada. Se o jogador que
cometeu a falta não concordar com a chamada, a jogada volta ao lance anterior.
Existem quatro tipos de violações no Ultimate.
1. Travel (andar com o disco)
O lançador deve manter um pé pivô, como no basquete. Se o lançador elevar, arrastar
ou deslocar o pé pivô, ele andou. Se o disco for lançado durante o travel, ele é
retornado para o lançador. O jogo reinicia com um “Check”.

Desenhos de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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Seu pé pivô deve ser sempre o pé oposto à mão que você segura o disco. Jogadores
destros devem girar em torno de seu pé esquerdo e, vice versa.
2. Foul (falta)
Qualquer contato entre 2 jogadores que afete o resultado do jogo é uma falta. A falta é
do jogador que inicia o contato. É necessário o "Check" ou contato com o disco pelo
adversário, assim que o seu time estiver posicionado e preparado para, reiniciar o jogo.
3. Pick (corta luz)
Ao contrário do basquete, o corta luz (Pick) não é permitido. Se um defensor, enquanto
perseguir seu adversário, tiver que mudar a sua direção para evitar um outro jogador
em campo, ele sofreu um “Pick”. O jogo para e os jogadores envolvidos retomam a
posição antes do “Pick”. O jogo reinicia com um “Check”.
4. Stall (parar)
O lançador tem a posse do disco por apenas 10 segundos, desde que aberta a contagem
pelo adversário. A responsabilidade do marcador é evitar que o lançador lance em uma
determinada direção (veja "Forcing") e deve contar o até o stall. Inicie a contagem do
stall dizendo "stalling um."Conte até 10 com um segundo de intervalo para cada
número. Se você chegar ao número "dez" antes que o arremessador lance o disco, você
terá umo stall que resultará em turnover ou troca de posse do disco.
Ser seu juiz:
Jogadores são responsáveis por suas próprias faltas ou pedidos de
faltas. Os jogadores envolvidos resolvem suas próprias disputas e discussões.

Espírito do jogo:
O ULTIMATE FRISBEE dá ênfase ao espírito esportivo e ao jogo justo. O jogo competitivo
é encorajado, mas nunca com perda do mútuo respeito entre os jogadores, assim como
às regras e ao “puro prazer de jogar”. A principal característica da importância do
ensino do Ultimate nas escolas, dando ênfase no desenvolvimento cognitivo e social dos
alunos, é a introdução de valores e princípios que auxiliam na formação de bons
cidadãos, um dos elementos mais importantes da educação escolar.
O Ultimate depende de um espírito esportivo que coloca a responsabilidade de 'fair
play' no jogador. O jogo altamente competitivo é encorajado, mas nunca à custa do
respeito mútuo entre os jogadores, a adesão ao acordado nas regras do jogo ou, a
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alegria de base do jogo. O propósito das regras do Ultimate é proporcionar um guia de
consulta que descreva a maneira como se joga o esporte.
Assume-se que nenhum jogador de Ultimate violará intencionalmente as regras; não
existem penas severas para as infrações inadvertidas, pelo contrário, existe um método
para retomar o jogo de uma maneira que simula que o que havia ocorrido
provavelmente não havia sido nenhuma infração.
A proteção destes elementos vitais serve para eliminar conduta adversa no campo de
Ultimate. Ações tais como, insultos de jogadores adversários, agressão perigosa,
intimidação beligerante, incrustações intencionais, ou "ganhar a qualquer custo" ou
outro comportamento agressivo são contrárias ao espírito do jogo e deve ser evitado
por todos os jogadores.

REGRAS DO ESPÍRITO DE JOGO
Como constam nas regras produzidas e utilizadas pela World Flying Disc Federation

1.1. O Ultimate é um desporto sem contato físico, auto-arbitrado. Todos os jogadores
são responsáveis por administrar e respeitar as regras. O Ultimate sustenta-se no
Espírito do Jogo que coloca a responsabilidade pelo ‘fair play’ em cada jogador.
1.2. Parte-se do princípio que nenhum jogador viola as regras intencionalmente; como
tal, não existem penalizações duras para infrações, existe antes um método de retomar
o jogo de modo a simular o que teria acontecido caso a infração não tivesse ocorrido.
1.3. Os Jogadores devem ter presente o fato de que estão a agir como árbitros em
qualquer decisão entre as equipes. Nessas situações, os jogadores devem:
1.3.1. saber as regras;
1.3.2. ser imparciais e objetivos;
1.3.3. ser honestos;
1.3.4. explicar o seu ponto de vista de modo claro e sucinto;
1.3.5. dar aos adversários uma oportunidade razoável de se explicarem;
1.3.6. resolver disputas o mais rápido possível;
1.3.7. utilizar linguagem apropriada.
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1.4. A competitividade no jogo é encorajada, mas sem nunca sacrificar o respeito mútuo
entre jogadores, respeito pelas regras do jogo estabelecidas ou, o simples prazer de
jogar.
1.5. As seguintes ações são consideradas exemplos de um bom espírito de jogo:
1.5.1. informar ao companheiro de equipe que assinalou uma falta errada ou
injustificada ou, que provocou uma falta ou violação das regras.
1.5.2. anular uma chamada quando se crê que ela não foi necessária;
1.5.3. elogiar um adversário por boas jogadas ou espírito;
1.5.4. apresentar-se ao adversário;
1.5.5. reagir com calma a provocações ou discussões.
1.6. As seguintes ações são claras violações do espírito do jogo e devem ser evitadas por
todos os participantes:
1.6.1. jogadas perigosas e comportamento agressivo;
1.6.2. intencionalidade nas faltas e violações às regras ;
1.6.3. intimidar ou fazer gozação dos adversários;
1.6.4. comemorações desrespeitosas após pontuação;
1.6.5. assinalar faltas como retaliação por faltas assinaladas pelo adversário;
1.6.6. pedir a um adversário para passar o disco.
1.7. As equipes são os guardiões do Espírito do Jogo e precisam:
1.7.1. ter a responsabilidade de ensinar as regras do jogo e bom espírito aos seus
jogadores;
1.7.2. disciplinar jogadores que exibam mau espírito;
1.7.3. oferecer ‘feedback’ positivo a outras equipes sobre como melhorarem o respeito
pelo Espírito do Jogo.
1.8. No caso de um jogador novato cometer uma infração por ignorância das regras, os
jogadores mais experientes são responsáveis por explicar a infração.
1.9. Um jogador experiente, que aconselhe sobre as regras e oriente as decisões no
Campo de Jogo, pode supervisionar jogos que envolvam principiantes ou os jogadores
mais novos.
1.10. As regras devem ser interpretadas pelos jogadores diretamente envolvidos na
jogada, ou pelos jogadores com melhor perspectiva sobre a jogada. Os jogadores que
não estão atuando no ponto, exceto o capitão, devem evitar envolver-se. No entanto,
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para faltas relativas a “fora de jogo” e de “toque do disco na grama”, os jogadores
podem pedir ajuda a não jogadores que tenham uma melhor perspectiva.
1.11. Se não for encontrado um acordo sobre como interpretar o que ocorreu na
jogada, o disco deve ser devolvido ao último jogador que lançou o disco.

Foto de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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Desenvolvendo habilidades específicas
Layout Catch ou o "peixinho"
É uma das jogadas mais emocionantes no Ultimate. E isso pode acontecer várias vezes
em um jogo ou até mesmo um ponto! Mergulhar no chão não é um movimento natural
para uma pessoa. É preciso prática física e mental. Acima de tudo não é algo que possa
ser forçado. Se você ou alguém em sua equipe não está pronto para fazer essa jogada, é
bom não força-los a fazer. Fazer o Layout quando seu corpo não está pronto pode
causar muitas lesões.
Dicas para o Layout:

- Estar familiarizado com o chão: como isto é difícil, como é o gramado e
certifique-se que não existem pedras ou outros objetos perigosos no campo.

- Comece com apenas uma ajoelhada e depois apoie o seu estômago, com os
braços estendidos acima da sua cabeça.


- Use seus quadris e barriga - estas são as suas partes do corpo mais acolchoados.


- Evite aterrissar com seus joelhos, ombros e outras articulações. Nestas regiões
que mais acontecem as lesões.


- Pratique o layout com a mão esquerda e direita.

Foto de domínio público - Protegido sob a licença Creative Commons. Foto de Tim Finan
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Cutting ou finta – Mudança de direção
A finta é uma habilidade essencial no Ultimate. Se você conseguir criar uma separação
entre você e seu defensor, você terá maior chance de pegar o disco. A finta é o que lhe
proporcionará este espaço. O elemento essencial na finta é, a mudança brusca na
direção.
Existem 3 maneiras, mais comuns, de confundir o seu defensor em uma finta:
1. Correr na direção de seu defensor, desequilibra-lo e, cortar para o local
desejado.
2. Se afastar de seu defensor e, quando ele se vier em sua direção, retornar pela
mesma direção, fintar por trás ou em volta dele.
3. Desequilibrar o seu defensor, cortar e mudar de direção.
Dicas para a finta
1. “Venda” a sua finta fazer com que sua finta
seja uma opção real.
2. Não circular em suas
fintas - certifique-se de
que suas fintas sejam
nítidas.
3. Fintar com o seu pé
de fora – não cruzar a
perna na finta. Isto fará
com que sua finta
aconteça
mais
rápidamente.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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A força ou a marcação - The Force - Forcing
A fim de tornar a defesa dos receptores mais fácil, muitas estratégias defensivas têm
sido desenvolvidas. A mais simples estratégia defensiva é a força ou marcação para um
lado. A idéia da força é a de que o defensor que está marcando o lançador, estabelece
uma posição para facilitar o lançamento em uma direção do campo e dificultar em
outra. Os outros defensores podem então, concentrar seus esforços de defesa, em um
determinado lado do campo
Forçar Forehand - Marcadores ficam no lado direito do lançador (destro) para que ele
não consiga usar o backhand, forçando-o a usar o forehand.
Forçar Backhand – Marcadores ficam do lado esquerdo do lançador (destro) para que
ele não consiga usar o forehand obrigando-o a jogar para o lado backhand do campo.
A fim de maximizar a área que você está cobrindo, fique equilibrado, não cruze os pés,
mantenha os pés alinhados com o ombro, os joelhos dobrados e seu quadril baixo ou,
Posição Básica de Defesa. Como existem jogadas falsas e pivôs, procure bloquear o
arremesso. Aprenda as jogadas e o que o lançador gosta de fazer e marque de acordo.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal

Também na defesa, devemos marcar o jogador designado, que pode ou não ter o
frisbee em mãos. Um a Um é técnicas de defesa que inclue defender pela frente , pelo
lado ou por trás.
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Fake ou finta com o disco: O jogador finge passar para criar espaço para o lançamento e
enganar o adversário.

Habilidades de ataque: O indivíduo corre rapidamente em direção ao frisbee ou na
diagonal, para o espaço livre, para longe do oponente.

Dodging ou mudança de direção após o passe do disco: O jogador move-se
rapidamente para o lado contrário da marcação, para fugir de um adversário ou receber
um passe.

Desenhos desta página de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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Fundamentos específicos para o desenvolvimento de habilidades com frisbee

No campo, quadra, arena ou outra área, explorando o ambiente
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

- Andar pela quadra lançando
- Andar pelas linhas da quadra
- Andar de um lado para o outro das zonas da quadra
- Idem com os olhos fechados e com ajuda de companheiros
- Pegador dentro da quadra, separando meninos e meninas
- Pegador por cima das linhas da quadra, usar poucos alunos
- Correr livremente pelo espaço, mudando de direção quando encontrar um companheiro
- Marcação de um companheiro, mover-se da mesma forma
- Barra manteiga
- Mãe da rua

Com o disco
1.
- Manipulação do disco, rolar pelo chão, rolar pelo corpo, equilibrar, bater, lançar para
cima/baixo, passar o disco de diversas formas e partes do corpo
2.
- Lançar o disco e andar até ele
3.
- Idem com companheiro lançando
4.
- Idem com companheiro rolando
5.
- Lançar, arremessar, receber, passar, etc...
6.
- Jogar o disco para cima, o mais alto possível e recepcioná-lo
7.
- Estafeta, correr até o outro lado da quadra e passar o disco
8.
- Idem, lançando o disco para o companheiro da outra fila
9.
- Disco atrás
10.
- Numerar os alunos, quem estiver com o disco grita um número e joga para cima. O indicado
pega o disco e segue o jogo
11.
- Em círculos, passar o disco para o lado
12.
- Idem, para companheiro no centro
13.
- Idem para diversas direções
14.
- Em círculo, partindo de lados opostos, passando para o lado, dois discos tentam se pegar
15.
- Passando ou arremessando o disco para companheiro de longe e de perto
16.
- 05 x 05, formar um quadrado com um aluno no meio. Este aluno do meio lança o disco para o
alto e os outros tentam segurá-lo
17.
- Mesma formação, 4 discos, passando para o companheiro do centro e recebendo
alternadamente
18.
- Pegador segurando um disco nas mãos, quando houver o toque, troca-se o pegador. Podemos
usar um ou mais discos
19.
- Queimada normal e dividindo o grupo nos lados da quadra. Quem deixar cair... Vários discos
espalhados pela quadra, meninos de um lado, meninas do outro, sinal de largada e todos deverão
passar os discos para o lado adversário
20.
– " Bobinho"
21.
- Agora, é a sua vez. Dê sua ideia
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Programa de Aula - Exemplos de atividades com disco
Roteiro de aulas de iniciação com o frisbee
Adaptação ao material - Recomendar para os alunos, cuidado no manuseio do disco
Nada como a experimentação para desenvolver as melhores habilidades na manipulação do Frisbee.
Muito diferente de outros materiais, o disco exige adaptação e técnica para o seu manuseio.
Atividades lúdicas individuais e coletivas de lançar e pegar são essenciais para o bom desenvolvimento
das habilidades físicas com o Frisbee. Deixe seus alunos experimentarem o matrial.
1.
Como primeiro contato, jogar o disco para cima e tentar pegá-lo com as duas mãos e depois
com uma das mãos, alternado a mão de lançamento e de pegada.
2.

Lançar o disco para cima, com spin, bater palmas, 1, 3, 5, 7 vezes, etc...

3.

Realizar o oito, como o do basquete, entre as pernas e girar o disco em volta do corpo.

4.
Elevando o joelho contrário do braço que tem o disco, passar por baixo daquele, trocando o
disco de mão.
5.

Girar o disco no chão, como se fosse uma roda, tentando fazer ele rodar de volta para voce.

6.
Lançar e receber o disco individualmente para cima caminhando pelo espaço. Se houverem
muitas pessoas, realizar o exercício em duplas ou trios.
7.
Disco no chão, chutar como uma bola pelo espaço, tentando "roubar" o disco dos
companheiros.
8.

Lançar o disco de um lado ao outro da quadra, acertando a linha lateral.

9.
Em duplas ou trios, ensinar como segurar o disco; jacaré, com duas mãos e com uma das mãos.
(4 à 5 metros de distância).
10.

Em duplas ou trios, passe com o Backhand, parado. ( 5 metros de distância).

11.

Em duplas ou trios, passe com o Backhand, com deslocamento. (3 metros de distância).

12.
Todos em fila única, os alunos correm (10 à 20 metros de distância) e tentam o catch do disco
lançado pelo professor ou por outro aluno (Backhand).
13.

Em duplas ou trios, passe com o Forehand e/ou Hammer, parado. ( 5 metros de distância).

14.
Em duplas ou trios, passe com o Forehand e/ou Hammer, com deslocamento. (3 metros de
distância).
15.
Todos em fila única, o aluno corre (10 à 20 metros) e tenta o catch do disco lançado pelo
professor (Forehand e/ou Hammer).
16.

Catch em duplas, trios, quartetos e/ou quintetos.

17.

Hidratação (Comentários sobre sua importância).
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AULA 1
Objetivo: Manuseio do frisbee, parado, passando e pegando
Tempo total: 60 minutos
Aquecimento com corrida e movimentos de braços e costas.
Exercício: Passar backhand, em pares - os jogadores formam pares e, ao seu sinal, passam para o
companheiro por 30 segundos. Ao fim de 30 segundos, os alunos estipulados, movem-se para formar
um novo par. Os passes começam novamente. Focar na perícia do movimento. Desenvolve e melhora
as habilidades de manuseio de Frisbee.
Variação: Use diferentes tipos de arremessos. Backhand, forehand, hammer (martelo).
Pegada: os jogadores devem escolher o pancake ou crocodilo para captura do disco.
Equipamento: 1 frisbee por par
Dicas:

Use jogadores como modelos para destacar exemplos de diferente lançamentos ou passes.

Para um lançamento em backhand, incentivar os jogadores a ficar de lado para o alvo, com o
ombro do o braço de arremesso mais próximo do colega.

Para um lance forehand, os jogadores estão de frente para o alvo.

Para melhorar a segurança dos seus alunos, peça para eles chamarem " cabeça" ou "
cuidado", se o frisbee for em direção ou for atingir um outro jogador.
Jogo cooperativo: Duas filas, um frisbee é jogado por um colega para um indivíduo da outra fila. Este
arremessador corre para o fim da fila deste colega. Este, por sua vez, lança para a outra fila e corre
para se juntar aos jogadores da linha do lançamento inicial.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
Veja quantos passes podem ser feitos, sem deixar o disco cair. Para facilitar, reduza a distância entre
os jogadores. Para dificultar, alterar o tipo de passe.

33

Dicas:





Os jogadores devem ter como objetivo o lançamento no estômago.
Os alunos devem seguir adiante depois de terem lançado o disco.
Peça aos jogadores que passem o mais preciso possível.
Solicitar que passem o Frisbee, o mais fácil de pegar.

Jogo de perícia: Frisbees são jogados para derrubar um alvo (cone, aro, garrafa de plástico). Jogar em
pares. Foco na precisão do arremessador. Jogadores contam o número de acertos com um ponto.
Determinar o número de pontos por partida.
Equipamento: 1 frisbee por par
Mais fácil:

Aumentar o tamanho do alvo.

Os jogadores podem deslizar seu frisbee no chão
Segurança:

Os jogadores precisam de estar cientes de reposicionar os objetos quando atingido por um
frisbee.

Permitir bastante espaço entre pares para evitar acidentes desnecessários.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
Volta à calma:

Fornecer uma breve explicação sobre as lições e habilidades aprendidas.

Também sobre os jogos divertidos que maximizam o envolvimento e incluem desafios para os
jogadores de todos os níveis de habilidade

Recolher o equipamento e armazená-los corretamente.
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AULA 2
Objetivo: Trabalhar e aprimorar o passe e a pegada do disco em movimento
Tempo total: 60 minutos
Aquecimento: Pega pega estátua ou mãe da rua.
Exercício: Passar backhand, hammer e forhand, em pares - os jogadores formam pares e, ao seu sinal,
passam para o companheiro por 30 segundos. Ao fim de 30 segundos, os alunos estipulados, movemse para formar um novo par. Os passes começam novamente. Focar na perícia do movimento.
Desenvolve e melhora as habilidades de manuseio de Frisbee.
Variação: Varie a distância dos arremessos. Pegada: os jogadores devem escolher o pancake ou
crocodilo para captura do disco. Se o disco cair, dar um passo para frente e ir afastando do
companheiro sempre que acertar. A dupla vencedora é aquela que for mais longe.
Equipamento: 1 frisbee por par e cones
Mais fácil: Jogar e pegar quando está parado.
Mais dificil: Colocar um aro que o frisbee tem que passar. Colocar um defensor, cuja missão é
interceptar o passe.
Dicas:




Incentive os jogadores a usar as pegadas corretas de arremesso.
Use variação de pressão de punho para obter melhor spin (giro).
Verifique seu nível no vôo do disco.

Segurança: Jogadores podem perder o controle de precisão, quando tentam passar o disco em longas
distâncias.
Jogo cooperativo: " Bobinho". Dois jogadores com um frisbee tentam trocar passes sem ser
interceptados por um terceiro aluno. Aqueça jogando sem as limitação de área. Foco na precisão.
Desenvolve o passe e habilidades de pegada e espaço temporal. Um frisbee por grupo. Torne mais
fácil, adicionando defensores extras ou mais difícil, alterando o tipo de passe em sua chamada.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
Volta à calma: - Recolher o equipamento e armazená-los corretamente .Relaxamento com exercícios
respiratórios e meditação.
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Jogos de movimentação para Ultimate Frisbee ou Drills
Quadrado ou Box Drill
Objetivos: Treinar o lançamento do disco para um jogador em movimento, utilizando o backhand e o
forehand. Treinar a desmarcação e tempo do disco e do jogador, para obter um jogo mais fluído, com
os seus colegas.
Divida seu grupo em quatro estações pela sua quadra. O disco começa em uma lateral e é arremessado
para o companheiro que está em movimento em direção ao próximo cone. Este, por sua vez, lança
para o próximo jogador que se movimentará após o último companheiro segurar o disco. Utilize a finta
para mudar de direção e correr para o próximo cone. O jogador com o disco, assim que seu
companheiro finta para mudar de direção, lança o disco (backhand ou forehand) para ele. O jogador
correndo, pega o disco sem desacelerar. Lembre que durante o jogo, se você desacelerar para pegar o
disco, você dará oportunidade para seu defensor fazer a defesa. O próximo jogador, inicia novamente
a movimentação.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
Passar com backhand no sentido anti-horário e forehand no sentido horário.
Ao lançar o disco, evite lançar muito forte para o companheiro. Treine lançar para o espaço vazio na
frente do outro jogador, permitindo que o seu companheiro tenha oportunidade de ler e correr atrás
do disco.
Lançadores avançados podem, às vezes, lançar um forehand de dentro pra fora em vez de backhand
ou um backhand de dentro para fora em vez de forehand. Isso ajuda a treinar as formas de como
quebrar a marcação durante o jogo.
Ao passar o disco, evite lançar um disco muito difícil (tijolada) para o companheiro. Desenvolva o
costume de lançar para um espaço vazio, deixe que seu companheiro faça o "trabalho duro" de ler
e correr até o disco.
36

Box ou caixa
Defina um quadrado de 3x3 ou 4x4 metros, no meio do campo ou ginásio. Este box é a área de gol,
para ambas as equipes. O campo de jogo é toda a área disponível, ao redor da caixa. Voce pode definir
um limite para o passe e a recepção, isso torna o jogo mais parecido com Ultimate. Em outras palavras,
podemos dizer que ambas as equipes podem fazer gol na mesma área.
Objetivo: O principal objetivo é o de fazer o gol, dentro do box. Outro objetivo é o de completar pelo
menos 6 passes antes de poder marcar. Também, o de não poder passar de volta para a pessoa que
passou para você. Lembre-se você pode passar uma quantidade infinita de vezes ao redor do box mas,
não pode marcar até que passe pelo menos 6 vezes. Além disso, voce pode incluir uma regra que
ninguém pode ficar dentro do box, somente passar por ele, ou seja, a famosa "banheira" não é
permitida. É um jogo de alta intensidade, com ritmo acelerado e que é tão divertido como Ultimate
Frisbee.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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Ultimate Frisbee Parado

Objetivo: Os atacantes devem passar o disco, sem deixar cair, por pelo menos 6 jogadores,
previamente posicionados e parados, de seu time, até o gol adversário. Enfoque na perícia dos passes
e nas práticas de diferentes tipos de passes do disco.
Variação: Os defensores podem tentar interceptar o Frisbee. Jogar em equipes de 5 à 10 participantes.
Esta variação, ensina os defensores como antecipar e ler o jogo. Se o frisbee é interceptado por um
defensor, este continua o jogo, passando por seus companheiros até a zona do gol. Os defensores
devem estar a pelo menos 1 metro do lançador.
Equipamento: 1 do frisbee por área de jogo
Mais fácil: Ter mais atacantes do que defensores.
Mais difícil: Os jogadores só podem segurar o frisbee por no máximo 10 segundos, desde que aberta a
contagem por um adversário próximo. Cada membro da equipe deve tocar o Frisbee antes que a
equipe possa marcar. Pode ser utilizada uma área de gol ou o gol do handebol.

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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The Stack - Estaca

A criação de fluxo de jogo é um dos principais objetivos para o desenvolvimento de uma tática
ofensiva eficaz no Ultimate Frisbee. E, crucial para o fluxo, é a criação e a gestão do espaço no campo.
O objetivo principal da estaca é o de abrir o espaço de jogo, para o ataque.
Um tipo básico de ataque é a estaca vertical, originalmente conhecida como " Stanford O". Nesta
estratégia, os jogadores se organizam em uma linha no campo. O primeiro jogador posicionado a cerca
de 15-20 metros do disco e, os outros jogadores posicionados atrás deste. Com uma separação de
cerca de 3 à 5 metros entre eles.
O Ultimate é comumente jogado com uma marcação "homem-a-homem", isto faz com que a equipe
adversária fique em uma configuração semelhante a sua (veja a ilustração abaixo). O campo
diretamente em frente do disco em cada lado da estaca tornou-se agora disponível para a recepção de
passe. Zona de Dump é a área utilizada para retornar o disco, sempre que o "handler" (jogador com
experiência de passe) não conseguir avançar o disco.
Geralmente, os jogadores à frente da estaca (o mais próximo do disco) são chamados de “handlers”,
jogadores do meio são chamados de “midle” (jogador intermediário), e os jogadores do final da estaca
são chamdos de “deep”ou “longs” (corredores para o fundo).

Desenho de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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JackPot Ultimate Frisbee - Pegar o disco antes de seus companheiros
Jogadores necessários : 3 ou mais
Equipamento: 1 Disco
Jackpot é um jogo incrivelmente simples, divertida e que utiliza somente um único disco.
Designar um arremessador, que é capaz de lançar o disco até a área de posicionamento de seus
companheiros, um grupo posicionado entre 15 e 40 metros de distância do executante .
O arremessador irá lançar um disco alto, flutuante e distante, em direção ao grupo . O grupo é livre e o
lançamento é para todos, sendo que cada jogador é responsável por seus próprios pontos . Os
jogadores irão tentar saltar na esperança de pegar o disco e marcar o ponto. Cada captura vale um
ponto . No entanto, se você tocar o disco e não pegá-lo você perde um ponto. Jackpot é realmente um
ótimo instrumento e exercício para desenvolver a pegada no Ultimate Frisbee. Ele ensina os jogadores
a ler o disco e pegá-lo sobre os jogadores adversários . De qualquer maneira, Jackpot é um jogo de
Frisbee muito divertido de jogar com seus amigos ou colegas.

Foto de Roberto Hucke - Arquivo pessoal
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