PIRACICABA DISC GOLF CLUBE


PROPOSTA PARA INCLUSÃO DO DISC GOLF NO RESIDENCIAL COLINAS DO PIRACICABA

1. O Projeto:
Piracicaba Disc Golf Clube está propondo a instalação de um campo de Disc Golf, com 18 cestas de Disc
Golf no Parque do Condomínio Residencial Colinas do Piracicaba. O custo total do projeto está estimado em
R$250,00 por cesta (R$4,500.00)

Justificativa:
Existem hoje mais de 8.000 campos de Disc Golf do disco nos Estados Unidos e no Canadá, e muitos outros
espalhados em mais de 70 países, e quase todos instalados pela cidade e Secretaria do Meio ambiente. Há
poucas atividades de lazer que oferecem a alta relação custo-benefício, Disc Golf tem custos de capital e de
manutenção relativamente baixos em comparação com outras instalações de lazer, é ambientalmente
saudável, é jogado durante todo o ano, em todos os climas, e é apreciado por iniciantes de todas as idades e
sexos e biotipos.
A instalação de um campo de Disc Golf ajudaria a aumentar o uso do parque, o desenvolvimento e melhoria
de instalações recreativas que enfatizam os atributos naturais e vistas deslumbrantes sobre a cidade e de
atender às necessidades de lazer diversificadas e oferecem oportunidades que não estão disponíveis em
outros lugares na cidade.
O que é o Disc Golf?
Disc Golf é um esporte profissional, com associações internacionais como a PDGA e WFDF, e recentemente
foi reconhecido pelo Comitê Olímpico internacional (COI) com esporte Olímpico, e num futuro próximo, Disc
Golf estará nas olimpíadas. No Brasil, existe a Federação Paulista de Disco, atualmente concentrada no
esporte Ultimate Frisbee, e a Disc Golf Brasil, a Subdivisão da FPD para o esporte de Disc Golf.
A Disc Golf Brasil está ajudando o Piracicaba Disc Golf Clube com todas as informações técnicas, burocracia e
procurando implementar um campo de nível profissional, sendo exemplo a ser seguido nesse novo mercado
brasileiro. O parque dentro do Colinas do Piracicaba possui o perfil perfeito para um campo com todas as
qualidades, diversidade e beleza para se tornar um de nível mundial cinco estrelas.
Para mais informações sobre o esporte, visite a pagina do Disc Golf Brasil:

www.discgolfbrasil.org
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Quem pode jogar?
Homens e mulheres, jovens e idosos, famílias com crianças pequenas, deficientes físicos - todos podem
jogar Disc Golf, ninguém está excluído.
Quanto custa para jogar?
O equipamento em si é muito barato - discos projetados para vender entre R$40 e R$70 cada e apenas um
é necessário para jogar Disc Golf. Os campos geralmente são em parques públicos, sem custo para usar.
Clubes Particulares poderiam alugar/vender discos. Condomínios teriam uma nova atividade muito inclusiva
a disposição dos seus residentes.
Que tipo de construção seriam planejados para o Campo Disc Golf?
A instalação de um campo de Disc Golf consiste em construção do Tee (área de arremesso inicial), trilhas de
acesso e da instalação de cestas. Sem folhagem para ser plantada ou removida, disc golf trabalha com um
campo mais rústico, envolvendo menos manutenção. Alguns ramos geralmente precisam ser cortadas ou
removidas perto de alguns Tees e as trilhas entre buracos para manter seguramente acessíveis.
Cestas:
Cada buraco teria uma cesta montada. Cada cesta precisa de uma fundação, que consiste em um balde
cheio de concreto enterrado.
Que manutenção é necessária para um campo de Disc Golf?
Nada muda no parque com as instalações das cesta. Após a instalação, as necessidades de manutenção de
um campo de Disc Golf são principalmente de corte de grama. Ao contrário de Golfe, corte de grama de um
campo de Disc Golf pode ser esticada para cada três semanas (dependendo das chuvas ). E mesmo assim,
apenas os fairways precisam de atenção. Os alvos são feitos de aço soldado Galvanizado ancorado em
concreto e não precisam de manutenção regular. Grande parte da área do campo proposto é subutilizada.
Sob a supervisão adequada do pessoal responsável do Piracicaba Disc Golf Clube, voluntários
frequentemente realizarão uma limpeza dessas áreas e , em seguida, mantê-los como zonas livres de lixo,
instalando lixeiras em pontos estratégicos e mantendo trilhas, parque e equipamentos em perfeito estado.
Quanto terreno é necessário?
Um campo de 18 buracos cobririam os arredores dos lagos. Uma vantagem significativa de Disc Golf é a sua
capacidade de utilizar as áreas inativas no parque, como áreas muito arborizada ou sufocadas com folhagem
não-nativas como espinheiro , áreas rochosas e encostas . Além disso, um campo de golfe de disco não
precisa ser uma área de uso exclusivo - pode coexistir amigavelmente com outras atividades de recreação
ativa e passiva usa como caminhadas, passeio de cães, etc. Finalmente, a portabilidade relativa de cestas e
sinais permite que o departamento parque para mudar o curso de forma barata para outro local.

2. Como o Projeto Beneficiará a Comunidade:
Necessidades recreativas:
Um campo de Disc Golf daria uma forma barata de lazer para pessoas de todas as faixas etárias e de
habilidade e ser uma adição muito necessária para área recreativa do Condomínio. Infelizmente, não há
atualmente nenhum campo de disc golf no Brasil para termos dados nacionais. Isso estimula ainda mais a
construção do campo. Para obter o número crescente de jogadores de disc golf, o condomínio teria mais
uma opção de lazer e eventos para poder integrar e interagir com seus residentes num todo, sem restrição
de idade, sexo e biotipo.
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Conservação:
Disc Golf é um esporte favorável ao meio ambiente . Ao contrário de golfe tradicional, um campo de Disc
Golf não precisa retirar árvores, não precisa grama cortada e regada diariamente, plantas arrancadas ou
espécies não-nativas plantadas. Muitos campos podem ser projetados para se encaixar a flora existentes no
parque. O impacto de um campo de Disc Golf sobre a área circundante é mínima. No longo prazo, um
campo de Disc Golf também ajudaria na preservação do parque, dando aos jovens uma participação na sua
preservação e proteção. A frequente utilização de um parque ao todo previne o mal uso do parque,
vandalismo, drogas, etc...
Custo-Benefício:
Um campo de 18 buracos podem servir mais de 70 pessoas ao mesmo tempo, em comparação com uma
quadra de tennis (4 no máximo) ou quadra de basquete e Futsal (10 no máximo).
Conclusão:
Nosso objetivo é promover o Disc Golf, que é um esporte relaxante, ambientalmente e socialmente benéfico
que é estimulante e gratificante para pessoas de todas as idades, origens, biotipos e que podem coexistir
amigavelmente com outras atividades recreativas do parque. É também um esporte mundialmente jogado e
pouquíssimo divulgado no Brasil, e com esse estímulo, podemos descobrir campeões!

Atenciosamente,

___________________
Adriano Reche Medola
Presidente do Disc Golf Brasil
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