
Footgolf Brasil 
na Copa do Japão

Confederação Brasileira de Footgolf



FootGolf é um desporto que já existe há décadas. Mas foi em 2009, que foi jogado
pela primeira vez num campo de golfe, na Holanda, seguindo as regras do Golfe. 
Foi aí que nasceu o FootGolf, tal como o conhecemos hoje. Consiste em introduzir 
uma bola de futebol em um buraco de 52 cm de diâmetro com os pés na menor

quantidade de chutes possíveis. As regras do FootGolf em sua maioria estão baseadas
nas regras do golfe. 

Em 2012 o FootGolf deu o seu primeiro passo importante. Realizou na Hungria o 
1º Campeonato do Mundo, na cidade de Budapeste. Durante este evento foi constituída
a Federação Internacional de FootGolf (FIFG). Hoje, a FIFG é representada por  mais de 

36 países. FootGolf no Brasil.
No ano de 2000, foi realizado um evento inédito em Foz do Iguaçu, e pelo que se sabe 

foi o primeiro evento deste esporte no mundo todo. Idealizado pelo Sr. Antão Santor.
Após alguns anos, exatamente no ano de 2015 foi criada a ABFG – Associação 

Brasileira de FootGolf , hoje denominada CBFG a qual recebeu o certificado 
de Filiação á FIFG – Federation for International FootGolf, sendo a única 

organização oficial no território Brasileiro.

História



TEM COMO OBJETIVO

viabilizar as condições necessárias para que a
Seleção Brasileira possa competir na Copa do
Mundo de Footgolf no Japão, contribuindo assim
para o desenvolvimento da modalidade.

O Projeto



O DESENVOLVIMENTO

Pretende custear a participação de 23 atletas e 6
participantes da comissão técnica da Confederação

Brasileira de FootGolf na competição mundial do
calendário internacional oficial da FIFG - Federação

Internacional de FootGolf, nas categorias Juniors,
Homens, Seniors e Mulheres.



SE  COLOCAR ENTRE  AS  8  MELHORES
EQUIPES  DO MUNDO NA CATEGORIA
EQUIPE  DA COMPET IÇÃO;

CLASS IF ICAR ENTRE  OS 5  PR IME IROS
LUGARES ,  EM PELO MENOS UMA
CATEGORIA .

AS PRINCIPAIS
METAS



CLASS IF ICAÇÃO
BRASI L

Em novembro de 2017, o
Brasil ocupava a 18ª
posição, considerando-se
a pontuação e todos os
jogadores brasileiros. Em
2019, ocupou a 21ª posição.

RANKING FIFG
WORLD TOUR - RANKING MUNDIAL



CLASS IF ICAÇÃO MULHERES
As mulheres brasileiras ganharam
espaço no World Tour, em 2019
conseguimos as posições: 84° com
Mariana Krupa, 93° com Anaile Zilio e
95° com Sandra Krupa.

RANKING FIFG
WORLD TOUR - RANKING MUNDIAL



CLASS IF ICAÇÃO
HOMENS

Em 2017, 30 jogadores do
Brasil participaram da 1ª
edição do Ranking Mundial
(World Tour) de FootGolf.
Os melhores jogadores do
Brasil foram:

RANKING FIFG
WORLD TOUR - RANKING MUNDIAL



Equipes da
Seleção Brasileira

Copa do Mundo da Argentina - 2016 Copa do Mundo do Marrocos - 2018



VALOR DO PROJETO

R$ 426.067,66

Publicação no 
Diário Oficial da União



A LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

Pessoas Físicas: podem destinar até 6% do imposto de renda
anual devido (declaração na forma completa) para o Projeto.

Pessoas Jurídicas: podem destinar até 1% do imposto de
renda anual devido (desde que tributadas pelo lucro real)

para o Projeto.

A Le i  Nº  1 1 .438/06 ,  es tabe lece que possa ser  deduz ido do imposto  de renda

dev ido ,  apurado na dec laração de a juste  anual  pe las  pessoas f í s icas  ou em cada

per íodo de apuração ,  t r imest ra l  ou  anual ,  pe la  pessoa ju r íd ica t r ibutada com

base no lucro  rea l ,  os  va lores  despendidos  a  t í tu lo  de pat roc ín io  ou doação ,  no

apoio  d i re to  a  pro je tos  despor t ivos  e  paradespor t ivos  prev iamente  aprovados

pe lo  Min is tér io  da C idadania  -  Secretar ia  Espec ia l  do Espor te .



CONTRAPARTIDAS

SEJA UM
PATROCINADOR DA

SELEÇÃO!

PATROCINADOR OF IC IAL
Direito de uso do Selo;

LOGOMARCA EM MATER IAL  DE
D IVULGAÇÃO E  COMUNICAÇÃO
Aplicação em banners, faixas, publicações
em redes sociais, site institucional;

LOGOMARCA NOS UNIFORMES
Aplicação em camiseta e agasalho;

IMPRENSA
Citação a respeito do patrocinador em
todas as matérias de rádio, jornal, internet
e TV que vierem a ser publicadas sobre o
projeto.

Estamos abertos a negociar outras
contrapartidas.



Estamos Online!

S ITE
www.footgolf.esp.br/

INSTAGRAM
@footgolfbrasil

FACEBOOK
/CBFG.Footgolf

https://www.facebook.com/CBFG.Footgolf
https://www.instagram.com/footgolfbrasil/
https://www.footgolf.esp.br/?fbclid=IwAR2lwaVHGpmADbW24uDUg87DmiM66OS7fTUFGbRugu2Zt8qv8m-_H5uNQ0Q


CONTATOS

Vinicius da Silva Alves

(51) 3922.0575 | (51) 98453.4407

contato@valorizeprojetos.com.br

VALORIZE PROJETOS E CONSULTORIA

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FOOTGOLF

Paulo Julio César Allou

(45) 99133-7051

abfgbrasil@gmail.com

http://valorizeprojetos.com.br/
http://www.valorizeprojetos.combr/

