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

