
Critérios e Normas de Convocação 
 

Em consideração aos objetivos maiores da Disc Golf Brasil (DGBR) e a propagação do              
esporte no Brasil, trabalhamos para estimular e aprimorar tecnicamente a prática do esporte             
no âmbito da sua jurisdição, promovendo a competitividade dentro do espírito desportivo e             
de critérios técnicos definidos pelas organizações mundiais. 
O presente regulamento entra em vigor a partir de 01/11/2017. 

CAPITULO I - ELEGIBILIDADE 

 Elegibilidade e Obrigações dos Atletas  

● Estar competindo regularmente em uma capacidade representativa para o Brasil, e desta 
forma, ser reconhecido como membro atual do grupo de atletas da elite da DGBR; 

● Honrar sua palavra, comportar-se dignamente, com respeito e cordialidade durante 
treinamentos, competições, viagens e eventos. Ajudar a desenvolver uma imagem 
favorável e positiva do esporte, através da adoção de elevados padrões de 
comportamento;  

● Obter e manter o melhor nível possível de saúde e aptidão física necessárias para uma 
performance consistente como um atleta de alto rendimento;  

● Concordar que a DGBR tem o direito de utilizar e reproduzir o nome do (a) atleta, 
imagens e informações biográficas;  

● Atender em tempo hábil as solicitações feitas pelo departamento técnico e administrativo;  
● Atender a todos os pré-requisitos para a sua elegibilidade/convocação, bem como 

exemplares comportamentos dentro e fora de campo; 
● Ser membro ativo e em dia com a DGBR, PDGA e WFDF. 
 

 CAPÍTULO II - PDGA 

 Convocações para o Mundial Amador e Profissional da PDGA.  

● Serão convocados jogadores que competiram pelo menos um (1) torneio oficial PDGA na 
categoria Amador ou Profissional no ano anterior para seus respectivos Mundiais. 

● Ser um Membro Ativo e Oficial Certificado pela PDGA;  
● A convocação será realizada assim que a lista oficial da PDGA for divulgada. 

(Geralmente 180 dias ou mais de antecedência da data inicial da competição). 
 



CAPÍTULO III - WFDF 

 Convocação da Seleção Nacional para o Torneio Mundial de Times da WFDF  

● Os critérios de convocação serão arbitrados pela comissão técnica da DGBR, visando e 
respeitando a periodização e/ou inclusão dos nossos atletas, para chegarmos melhor 
preparados nas principais competições e também em preparar novos atletas para a 
formação de uma seleção cada vez mais forte;  

● Ser um Membro Ativo da DGBR. 
● As convocações serão realizadas em até 180 dias de antecedência da data inicial destas 

competições. 
 
 
 


