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O que é o Disc Golf?

Os nossos valores:

O Disc Golf é uma atividade desportiva e de lazer praticada ao ar livre em espaços verdes. As regras são muito 
semelhantes às do golf consistindo em lançar um disco até ao alvo (cesto) utilizando o menor número de lançamentos 
possíveis. Existem vários tipos de discos com diferentes perfis para lançamentos longos, médios e de curto alcance.

O que é o DiscGolfPark?

DiscGolfPark é um conceito único em desenho de campos de disc golf desenvolvido na Finlândia. O conceito baseia- 
-se na ideia de construir Instalações desportivas de maneira ecológica e respeitosa com o meio ambiente.
A DiscGolfPark é uma empresa com marca registada propriedade da Innova Champion Europe Ltd. e apresenta 
projetos completos para a implantação de campos de Disc Golf. Os projetos incluem o desenho profissional e todo 
o equipamento necessário para a construção de campos versáteis, desafiantes, divertidos e seguros, com materiais 
de grande qualidade e oferecendo uma garantia de 10 anos.
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1) Ecologia

O DiscGolf é um desporto ecológico. 
Não requer a Instalação de relva 
nem modificações importantes na 
natureza do local de instalação.

Integramos o projeto no parque sem 
causar impacto ambiental e sem 
custos de manutenção.

2) Diversidade

Um campo bem desenhado adapta-
-se a jogadores de todo as idades, 
sexos e níveis.

Planificamos e desenhámos campos 
equilibrados que envolvam desafio 
alcançável para a população para que 
fui desenhado.

3) Baixo custo

Os campos DiscGolfPark são fáceis e 
rápidos de implementar.

Uma instalação de 18 buracos custa 
menos de metade que um campo 
de ténis. Um campo deste tamanho 
admite até 100 pessoas a jogar ao 
mesmo tempo, fazendo com que o 
custo por utilizador seja muito baixo. 
Um jogador para começar a jogar só 
necessita de um disco que custa cerca 
de 10€.



Benefícios do Disc Golf

Benefícios para o Parque

O Disc Golf gera movimento de pessoas que se movem por todo o parque.
A presença dos praticantes evita o abandono dos locais onde é instalado tornando-os mais seguros, diminuindo o 
vandalismo e a utilização menos apropriada que possa existir.
Os utilizadores podem explorar e disfrutar dos parques e desta forma dar a conhecer novas e antigas zonas verdes.

Benefícios para a Sociedade

O Disc Golf é uma atividade desportiva e de lazer praticada ao ar livre em espaços verdes. Pode-se praticar com 
amigos, pais, filhos, casais, grupos o de forma individual, com conhecidos ou desconhecidos, melhorando assim 
as relações sociais da população e melhorando também a sua qualidade de vida graças a existência do campo de 
Disc Golf.
Os utilizadores cuidam do “seu” parque pois necessitam dele limpo para jogar. Deste modo, as áreas mantem-se 
cuidadas de forma autónoma.

Benefícios para corpo e mente

O Disc Golf requer caminhar durante um período grande fomentando la mobilidade e evitando o sedentarismo.
Nos lançamentos trabalham-se movimentos explosivos que implicam o uso de todo o corpo melhorando a coordenação, 
força, mobilidade e equilíbrio.
O desporto requer concentração e habilidade mental e desenvolve capacidades como a estratégia, paciência, 
autocontrolo, etc.

4



Razões para instalar um campo DiscGolfPark

• Pode-se instalar praticamente em qualquer sítio. Não requer superfícies nem alterações especiais dos locais onde 
é instalado. Podem jogar pessoas de todas as idades e sexos.

• Desenvolve uma comunidade ao seu redor que cuida das zonas onde os circuitos estão montados voluntariamente.

• É um dos desportos que mais cresce nos últimos anos em toda a Europa

• É um desporto barato de praticar. Pode-se iniciar com um disco que custa apenas 10 euros.

• Um campo de 9 buracos admite até 50 pessoas a jogar ao mesmo tempo, um campo de 18 buracos admite 100 
praticantes!

• Um campo bem desenhado, atrativo e desafiante, atrai jogadores de outras cidades e países, criando um foco de 
desenvolvimento do turismo local

• O DiscGolfPark é certamente um dos melhores investimentos tendo em conta a relação custo/benefício.
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Serviços

Nossos serviços exclusivos

Oferecemos uma solução completa de desenho e 
instalação de campos através de serviços especializados:
Mapeamento da área, desenho do percurso, instalação 
e organização de torneios de inauguração.
Podemos desenvolver projetos em tempo record.

Experiência internacional

Nossos projetistas DiscGolfPark tem dezenas de anos de 
experiência no desenvolvimento de campos de Disc Golf 
em toda Europa, incluindo o campo onde se desenrola 
o Campeonato Europeu Disc Golf Open na categoria 
profissional.

Mapping

Installation

Trainings

Course

Opening
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Porque contratar
um projeto profissional?

A segurança nos campos DiscGolfPark

A segurança é um requisito essencial no DiscGolfPark. 
É importante ter em conta o uso das zonas adjacentes 
ao campo. Toda a informação é detalhada na sinalética 
do campo. A indicação específica de cada buraco está 
disponível em placas informativas (TeeSign) no início 
de cada Tee.
O objetivo de um projeto profissional é criar um campo 
seguro sirva jogadores de diferentes níveis mantendo 
características consensuais entre os praticantes.
O Disc Golf joga-se em áreas onde se pratica outro 
tipo de atividades. É possível conciliar percursos de 
corrida, parques para cães e outros desportos com a 
instalação Disc Golf. É um jogo com um início muito fácil 
de aprender e implica ter jogadores de vários níveis no 
mesmo percurso.
Com um desenho profissional é possível reduzir ao 
mínimo os riscos de acidente. O projeto terá em conta 
todas as zonas de segurança de forma a garantir uma 
prática segura para todos.

Buracos versáteis e variados definem 
um bom campo de disc golf

O jogo é mais interessante quando os buracos requerem 
diferentes tipos de lançamentos. Num bom campo de Disc 
Golf os buracos variam no seu comprimentos, forma, 
vegetação e/o elevação. Aproveitamos também beleza 
da zona de forma a garantir uma experiência de jogo 
agradável.

Os princípios do nosso design de 
campos:

• Segurança;
• Natureza;
• Versatilidade;
• Desafio.

Course
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Serviço de projeto
DiscGolfPark é líder Europeu no desenho de campos 
de disc golf. Os nossos projetistas têm uma grande 
experiência no desenho de diferentes campos á volta 
do mundo. Instalamos mais de 100 campos por ano na 
Europa.
O desenho profissional é um fator importante para 
assegurar uma larga vida das instalações. O projeto 
de um campo DiscGolfPark é constituído por 3 fases: 
avaliação do projeto, desenho do campo e criação dos 
mapas.
Previamente ao início do desenho do percurso do campo, 
visitaremos a zona para verificar o terreno, a vegetação 
e verificar outros dados que possa ser relevantes.
Depois, o nosso desenhador medirá o comprimento dos 
buracos e define o par. Por último, o projeto é realizado 
e serão feitos os mapas e toda a sinalização.

O desenho do DiscGolfPark inclui:

• Levantamento e mapeamento da área disponível;
• Aprovação do Budget;
• Desenho do projeto (1-10 dias);
• Definição da quantidade de buracos, comprimentos e 
larguras;
• Criação das plantas do campo, regras e para o 
“InfoBoard”;
• Criação dos desenhos e sinalética de cada buraco 
(TeeSign).

Quando desenhámos um campo de 18 buracos 
necessitamos de cerca de 5 dias, enquanto um campo 
de 9 buracos podemos fazê-lo em 2-3 dias.

Course



O nosso serviço de mapeamento do local é imprescindível para conhecer o potencial da área onde vai ser instalado o 
DiscGolfPark, previamente á fase de desenho. Podemos mapear até três áreas numa mesma povoação. Finalmente 
emitimos uma informação na qual as zonas propostas são analisadas e documentadas com precisão.
O documento fará referência a segurança, outras utilizações do parque, tipo de solo e vegetação, etc. O objetivo 
desse estudo é de assegurar que se pode fazer a instalação de um excelente DiscGolfPark no local.

O serviço inclui:

• Revisão da zona (quantidade de buracos, classificação do campo, utilizadores e outros pontos a ter em consideração);
• Mapa do terreno e as suas condições especiais;
• Estimativa de custo do DiscGolfPark;

Mapeamento
Mapping
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Analisamos as várias áreas também 
só através de mapas!+

Podemos mapear de 1 a 3 áreas por 
projeto.+

Entregamos informação detalhada.+



Opening

Cerimónia de inauguração
A instalação de um novo campo de Disc Golf deve 
comunicar-se a la população, e também as empresas 
locais e meios de comunicação.
A cerimónia de inauguração é a melhor maneira de o 
fazer. Em colaboração com o cliente podemos criar um 
evento para oferecer uma apresentação da modalidade, 
do campo, conselhos de iniciação, espetáculo e 
competição.
Podemos ocuparmo-nos dos detalhes da apresentação 
e trazer o material necessário.

Exemplo do programa de uma possível cerimónia:

09h00 - 12h00
Cursos para grupos de escola os principiantes; 
13h00 - 16h00 
Cursos para monitores do centro de juventude;
16h00 - 16h30 Exibição de lançamentos
Apresentação a imprensa;
16h30 - 19h00
Concursos, jogos e competição.
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Opening

Eventos e torneios
Os eventos e torneios servem para captar a atenção do público e dos meios de comunicação, para dar a conhecer 
o campo de disc golf á comunidade.
Este tipo de evento poderá ter vários formatos e poderemos colaborar com os promotores para que tenha o máximo 
de impacto possível.
Podemos desenhar um evento de acordo com os seus objetivos de promoção, proposta e infraestruturas disponíveis.
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Open Nacional

O Open nacional estará centrado 
no território nacional. Poderá ser 
organizado com um orçamento 
reduzido trazendo alguns jogadores 
nacionais.

Open Internacional

Open Internacional trará alguns 
jogadores internacionais e pode-
-se dimensionar de acordo com o 
objetivos e propostas.

Portugal é um importante atrativo 
para os mais de 150mil jugadores 
do norte de Europa que procuram 
destinos quentes onde existam 
campos de Disc Golf de qualidade e 
bons eventos.

Os nossos eventos

Alguns dos nossos eventos, 
como o Aussie Open na Austrália, 
conseguiram mais de 65mil visitas 
en Youtube num mês.

Através do canal SpinTV podemos 
retransmitir torneios completos e dar 
uma difusão internacional.



Opening

Eventos e torneios
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Torneio internacional OPEN

O formato do torneio internacional Open permite levar a 
sua localidade a uma prova do circuito mundial, e trazer 
os melhores jogadores do mundo.

O Torneio em números:

De 100 a 150 participantes x 5 noites = entre 500€ a 750€ 
valor noites de hotel. De 100 a 200 acompanhantes = 
entre 500€ a 1000€ noites de hotel 1500 noites x 100€ de 
consumo medio diário = 150.000€

De 25.000 a 60.000 visitas no Youtube

150.000 Potenciais jogadores/fans em todo o norte da 
Europa

Que significa isto?

Consumo hoteleiro durante o torneio: Cerca de 150mil euros

A atração de potenciais turistas do norte da Europa que 
procuram destinos de Disc Golf nos países do sul da Europa.

EUROTOUR

Os torneios Open podem pertencer ao circuito Eurotour, um 
dos mais importantes do mundo, O seu torneio Open pode ser 
parte de este circuito.

Podemos ajudar a trazer o Open Internacional a sua cidade e, 
inclui-lo neste circuito EuroTour, convertendo- o num destino 
referencia em toda a Europa.
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DiscGolfPark inclui:

√     Desenho profissional e experiencia;

√     Cestos DisCatcher oficiais aprovados pela PDGA;

√     InfoBoard com a informação do campo;

√     TeeSign com a informação de cada buraco;

√     TeePad para la salda de cada buraco;

√     Circuito e colocação dos mapas do campo;

√     Classificação do campo*;

√     Instalação e instruções manutenção.

* A classificação do campo indica o nível de dificuldade.
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Cestas DisCatcher

A cesta é um componente muito importante num campo 
de Disc Golf, por isso damos muita atenção a este 
equipamento. Durante os últimos cinco anos, a nossa 
cesta DisCatcher foi instalada em mais de 3000 locais 
na Europa. Converteu-se na cesta mais popular pela sua 
excelente visibilidade e estética atrativa. Homologada 
para as competições mais exigentes é garantida para 
suportar os rigores climáticos, quer seja água, neve, 
frio, calor ou vento.

• A entrada da cesta em amarelo intenso proporciona 
alta visibilidade em todas as condiciones. 

• Homologada por la PDGA (Professional Disc Golf 
Association).

• 28 Correntes em duas filas para os discos com precisão. 
A estrutura está galvanizada e pintada* para evitar óxido. 
Todas as partes de metal estão galvanizadas.

• Permite instalação de bandeiras na la parte superior.

• Disponível para instalação fixa ou portátil. 

• Garantia de 10 anos para o corpo e cesta.

Pode-se personalizar o desenho da cesta para campos 
de 18 buracos ou mais.
* Utilizamos pintura electroestática para oferecer maior 
proteção.

Acessórios opcionais:

• Pé portátil;
• Pé de cimento;
• Base “Rock”;
• Bandeira.

Corpo: Garantia 10 anos
O corpo incluí o poste, a cesta e a cabeça. 

Correntes: Garantia 3 anos
As correntes de 6mm de espessura estão 
galvanizadas. A galvanização a quente alarga a 
proteção anticorrosiva.
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InfoBoard

O Infoboard é um atrativo painel na entrada do parque ou 
do campo onde é apresentado o circuito completo com 
informação relevante de cada buraco e outros serviços 
importantes, inclui ainda regras básicas e guião de uso 
do campo.

• Corpo de metal galvanizado, pintado* anticorrosivo.

• Largura 1200 mm, Alto 2300 mm.

• Altura desde o solo 1800 mm.

• Tamanho do painel 1050 x 70 mm.

• Painel de contraplacado de madeira, 30 mm de 
espessura.

• Mapa com proteção ultravioleta e laminado sobre 
alumínio.

• Instalado sobre base de cimento.

• Garantia de 10 anos para a estrutura metálica.

O InfoBoard desenha-se de forma a cobrir as 
necessidades do local de instalação. As cores e desenhos 
podem ser ajustadas ao gosto do promotor do projeto, 
pode se incluir os logotipos que forem necessários. 
Se desejar sinalizar determinados serviços o pontos 
especiais podemos faze-los.

* Utilizamos pintura electroestática para maior proteção 
anti corrosão.

Acessórios opcionais:

• Base de cimento;
• Base “Rock”.

Estrutura de metal: Garantia 10 anos
Os postes, corpo de metal e os suportes do painel. 
Todas as partes estão galvanizadas a quente e 
acabadas com pintura eletrostática que protege 
da corrosão.

Mapa: Garantia de 3 anos
O mapa está construído de una lâmina de teflon 
com proteção ultra violeta resistente também a 
congelação.
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Exemplos de InfoBoard

O Infoboard mostra o número de buracos, 
comprimentos e o par. É bom inclui também 
indicações importantes como parkings, 
serviços, onde comer...

Classificação

Regras básicas do Disc Golf, instruções de 
segurança, conselhos de lançamento...
A informação do painel pode ser personalizado 
segundo as suas necessidades e gostos.
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TeePad

Todos os buracos de disc golf começam numa zona 
de lançamento inicial chamada “Tee”. Nos campos 
atuais o material usado é relva sintética. Os TeePad de 
DiscGolfPark oferecem um Tee bem acabado, com boa 
presença e integra-se com o terreno envolvente de uma 
forma natural.
O material é resistente e proporciona uma grande 
qualidade de jogo dado que o deslizamento é o mais 
adequado para lançamentos com força.

TeePad Amador:

• Altura da relva: 20 mm;
• Material: Polietileno:
• TeePad dimensões 1400 mm x 2400 mm;
• Válido para campos fixos e temporais;
• É necessário um lintel de madeira para a instalação. 

TeePad Profissional:

• Altura da relva: 20 mm;
• Material: Polietileno;
• TeePad dimensões 1900 mm x 3900 mm;
• Válido para campos fixos e temporais;
• É necessário um lintel de madeira para a instalação;
• Instalação recomendada sobre gravilha.

Pavimento em relva: Garantia 3 anos
A garantia inclui o tapete de relva. 
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TeeSign

O TeeSign indica informação importante do buraco 
a que corresponde e melhora a experiência de jogo 
notavelmente. Impressa sobre uma lâmina com proteção 
ultravioleta e unida a uma peça de metal robusta. A 
estrutura galvanizada a quente é pintada com pintura 
electroestática e torna-a resistentes a intempéries.

Corpo de metal galvanizado a quente é pintado*. (Ø60 
mm) Altura 1300 mm (Elevada 800mm sobre o nível do 
solo) Acabamento a laser em toda a estrutura.

Mapa com proteção UV sobre placa de metal. Instalado 
sobre base de cimento.

Garantia de 10 anos para a estrutura.

O TeeSign desenha-se de forma a cobrir as necessidades 
do local de instalação. As cores e desenhos podem ser 
ajustadas ao gosto do promotor do projeto, pode se 
incluir os logotipos que forem necessários.

Mapa: Garantia 3 anos
O mapa é una lâmina com proteção ultravioleta 
resistente á congelação. 

Estrutura: Garantia 10 anos
O corpo é de metal galvanizado a quente e pintado 
com pintura electroestática para proteger da 
corrosão.



Os produtos DiscGolfPark fabricam-se de acordo com regras muito exigentes, para que os equipamentos possam 
perdurar no tempo mesmo quando sujeitos as condições climáticas muito adversas.
Garantimos por 10 anos todo as peças de aço, e por 3 anos as correntes das cestas. A garantia inicia-se no dia 
da receção do produto e de acordo com as condiciones descritas. Em caso de reclamação seguimos as leis de 
proteção do consumidor.

Os produtos DiscGolfPark enviam-se desmontados. Incluem-se instruções de instalação, montagem e manutenção.
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Garantia

Estrutura: Garantia 10 anos

1. O período de garantia começa na data de entrega dos equipamentos.

2. A garantia cobre os defeitos causados por falhas de fabrico e dos materiais.

3. Para tramitar a garantia, por favor, contacte com o representante DiscGolfPark.

4. A garantia não cobre danos causados por instalação, montagem ou manuseamento incorreto dos equipamentos.

5. A garantia não cobre falhas causados por:
- Manutenção incorreta dos equipamentos;
- Uso de peças o partes sem serem de origem;
- Reparações erróneas ou modificação da estrutura dos equipamentos sem autorização do fabricante por escrito,
- Desgaste normal causado pelo uso.

6. Se o defeito se produz na sequência de uma reparação realizada por um profissional e autorizado pelo 
fabricante, essa falha está coberta pela garantia.

7. Pequenas imperfeições que não afetam a resistência do produto o não impedem o seu uso correto no estão 
cobertas pela garantia, nomeadamente pequenos pontos na pintura, granulados em peças galvanizadas ou 
outras imperfeiçoes nas superfícies causadas por alterações de clima ou uso normal. Falhas causados por 
uso ou armazenamento incorreto não estão cobertos pela garantia.



Campos de 6 a 9 buracos, 
sem Teepad

Solução para espaços de três 
hectares ou mais.

Permitem de 25 a 50 pessoas a 
jogar simultaneamente.

Ao não incluir Teepad e ser um 
tamanho pequeno, o custo inicial é 
mais baixo. Pode-se instalar Teepad 
numa fase mais desenvolvida da 
modalidade.

O tempo de jogo varia entre 45 
minutos até 2 horas, pois os 
jogadores podem fazer rondas de 
uma, duas ou três voltas.

Campos de 9 buracos, 
com Teepad

Apto para espaços de quatro hectares 
ou Superior.

Permite jogar até 50 pessoas 
simultaneamente.

O custo inicial é intermedio. Podem 
se instalar outros buracos numa fase 
mais desenvolvida da modalidade

Estes campos incluem todos 
os acessórios dos campos 
profissionais.

Podem albergar torneios de 
nível nacional o internacional de 
classificação média.

Atraem jogadores de todo o território 
nacional e alguns jogadores 
internacionais

Tempo de jogo: De 1 a 2 horas.

Campos de 18 buracos, 
com Teepad

Requer 8 hectares de terreno.

Permitem jogar até 100 pessoas 
simultaneamente.

O custo de implementação é o maior, 
mas oferece a melhor experiência 
de jogo e a maior capacidade de 
utilização.

Estes campos incluem todos os 
acessórios dos campos profissionais.

Podem albergar torneios de nível 
nacional e internacional de máximo 
nível.

Atraem grande quantidade de turismo 
desportivo nacional e internacional. 
Jogadores que procuram destinos 
onde existam bons campos de 
discgolf.

Tempo de jogo: cerca de 2-3 horas.
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Qual é o campo adequado ao meu projeto?



Campo de 6 buracos

Inclui:
6 Cestas Discatcher;
1 Infoboard;
6 TeeSign;
Portes;
Mapas;
Desenho do campo.

Não inclui: 
Teepad; 
Instalação;
Cerimónia;
Cursos.

Preço aproximado*: 
6.200€ +IVA
7.600€ +IVA

Campo de 9 buracos

Inclui:
9 Cestas Discatcher;
1 Infoboard;
9 TeeSign;
Portes;
Mapas;
Desenho do campo.

Não inclui: 
Teepad; 
Instalação;
Cerimónia;
Cursos.

Preço aproximado*:
16.000€ +IVA

Campo de 9 buracos

Inclui:
9 Cestas Discatcher;
1 Infoboard;
9 TeeSign;
9 Teepad; 
Portes;
Mapas;
Desenho do campo.

Não inclui: 
Instalação;
Cerimónia;
Cursos.

Preço aproximado*:
19.000€ +IVA

Campo de 18 buracos

Inclui:
18 Cestas Discatcher;
1 Infoboard;
18 TeeSign;
18 Teepad; 
Portes;
Mapas;
Desenho do campo;
Cerimónia Inauguração; 
Curso iniciação.

Não inclui: 
Instalação;

Preço aproximado*:
27.000€ +IVA

Podemos desenhar campos por fases. Por exemplo, um campo de 18 buracos pode-se realizar em duas fases de 
9 buracos ou em 3 fases de 6 buracos. Desta maneira, os custos podem-se diluir em várias fases.

*(Valores aproximados para Portugal)

Propostas referência
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Cada ano constroem-se dezenas de campos na Finlândia. 
– O desporto cresce rapidamente em localidades que 
desejam oferecer novas formas de desporto e atividades 
ao ar livre aos seus habitantes. Também empresas 
privadas estão a instalar campos de Disc Golf para 
oferecer serviços extras aos seus clientes. Empresas 
como estações de Ski, Spas, Parques de Campismo, etc.

Os motivos de este rápido crescimento são que o 
desporto em si é barato de praticar, com um só disco já 
se pode jugar e os campos tem um custo muito inferior 
a outras instalações desportivas.

É raro encontrar alguém que não tenha lançado alguma 
vez um disco na praia ou num parque.
Ao nível da competição, em Portugal existe a Associação 
Portuguesa de Ultimate e Desportos de Disco e Clubes 
de Disco.
O número de potenciais utilizadores de campos de 
Disc Golf em Portugal é incalculável pois praticamente 
qualquer pessoa com o seu atual disco de praia poderia 
iniciar alguns lançamentos numa dos circuitos perto da 
sua localidade.

Crescimento de campos 
de Disc Golf na Finlândia

O exemplo da Finlândia

O disco em Portugal

2008                    122 campos

2009                                                150

2010                                                                           195

2011                                                                                                              250

2012                                                                                                                                                         295

2013...                                                                                                                                                     
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Av. São Francisco de Assis, 428 - EN 119
2890-341 São Francisco – PORTUGAL
Tel: +351 212 340 419 | Telm: +351 918 738 115
geral@playgroupinternational.com

www.playgroupinternational.com

Zona Verde III - Comuna do Benfica
Via Expresso, Luanda - ANGOLA
Telm: +244 926 060 926 | Telm: +244 931 302 293
geral@playangola.co.ao

www.playangola.co.ao


