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Você
conhece?

Frisbee

O Frisbee é um esporte praticado com
um disco e combina a destreza do
Futebol Americano com a finta e a
marcação do Basquete. ele surgiu por
volta de 1940, quando alguns
universitários
brincavam
de
arremessar pratos de torta em uma
loja chamada Frisbie’s. Na época isso
virou mania entre os jovens, e logo
foram fabricados os primeiros discos
de plástico.
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O frisbee proporciona benefícios
físicos como os demais esportes,
contudo reforça aspectos como:
respeito mútuo, trabalho em
equipe, solidariedade, respeito
às regras e aceitação.

Quais os
benefícios?

Este é o único esporte no mundo que não possui árbitros. As
regras que existem servem como um guia para a prática do
jogo e, as mesmas, nunca são violadas intencionalmente
pelos jogadores, pois existe um código de honra entre
todos.
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Como
joga?

O objetivo do jogo é chegar com o disco na Zona de
Gol, que ficam localizadas nas extremidades do
campo. Duas equipes de 7 jogadores cada competem
para marcar o maior número de gols possível. Os
integrantes da equipe atacante passam
o Frisbee de jogador para jogador. Ao recebê-lo,
estes devem fixar um pé de pivô (ao estilo do
Basquete) e passá-lo antes de 10 segundos. Os
integrantes da equipe de defesa devem impedir que
os atacantes recebam o Frisbee na Zona de Gol.

Vamos
praticar?!
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construa seu próprio frisbee:
- prato de festa de 20 cm ou
círculo de papelão;
- 1 pedaço de mangueira;
- fita adesiva.
circule a mangueira em volta do
prato, junte as pontas e passe a
fita. se não tiver mangueira,
passe a fita bem reforçada na
borda do prato.
se preferir, recorte o centro.

está pronto para jogar!
vá para um espaço aberto, chame
seus familiares e jogue.
O objetivo é tentar jogar pro
familiar sem que o Frisbee caia no
chão. Pode ser jogado em dupla,
trio, em roda ou sozinho (coloque
um alvo de copos ou lata e tente
acertar
de
uma
certa
distância). Existem várias
maneiras de jogar,escolha a sua.
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Conte como foi!
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