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Konsept
"Mundiavocat" olarak adlandrnlan baro ve

avukat takmlan arasrnda diizenlenecek
dijnya futbol gampiyonasr, dijnya qaprndaki avukallar iEin diizenlenen uluslararasr
bir turnuvadrr.
1983 yr[nda baglanan musabakalar,
onemli olgilde geligme gostermigtir.

2016 yrhnda 18'incisi dLlzenlenen Mundiavocat, Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika'nrn 37'den fazla iilkesinin 104 takmrnr
bir araya getirdi.
2 ytda btr diizenlenen yangma, Cuma'dan
Pazar gUnUne toplam 10 giin surer. Clas-

sic - Master - Legend ve Five olmak r-izere
4 turnuva dUzenlenir; kategorisine ve turnuvadaki ilerleyigine ba$lt olarak her ekip,
60-70 dakika sUren 5 ila 7 karslasmada
yer

www.mundiavocat.com

alrr.

Kupalar

Hakemlik
Mtlsabakanrn dogru bir gekilde yuri.ittilme-

sini sallamak uzere bolgesel bir organizasyon, turnuvanrn 350 maghk organizasyonu iqin gerekli hakemleri temin
edeceKir. Uluslararasr arenada tanrnmrg
hakemler de turnuvada yerlerini alacaklardrr. Her maqa 3 hakem ve 2 delege
kat|m sa!layacaktr.

Her turnuvada odUller verilecektir:

.

$ampiyonlar, ikinciler ve 3Llncii grada-

kiler: kupalar ve madalyalar (altn, gtjmtig,
bronz)
Di$er tiim takrmlar kendi srralamalanna
gore bir kupa alacaklardrr.

.

o Her kategoride en iyi oyuncu, en golcri

oyuncu, en iyi kaleci, en iyi direktor, Fair
Play g0steren takm gibi ozel odriller verilecektir.

6nemlitarihler
Kaytlar

4 Mays 2018, Guma: Takmlann kargrlanmasr ve gecesinde kura qekimi
5 Mayrs A)18, Cumartesi: Aqrhg maglarr
akabinde takmlann geqit toreni
Cumaftesi- rtesi: Gruplann belirlen-

Bir veya daha 'fazla Baro veya

mesl

lama bulunmadr$r gibi yeterlilik sistemi
de yoktur.

7 Mays 2018, Pazarlesi:

Mundiavocat

katrlabilir. $ehir veya Ulke sayrsrnda srnrr-

Galasr

8 Mays 2018, Sah: Dinlenme gLlnU
Qargamba-Cumartesi : F inalle

r

12 Mayrs 2018, Gumadesi:

avu-

kat tooluluklannr temsil eden her takrm

Finallerin

yaprldrgr alanda odiil tdreni

a

m

ll

FUTBOL SALOU Kompleksi
2018 yr|nda Mundiavocat, ispanya'nrn en iyi
futbol komplekslerinden birinde oynanacak.
Futbol Salou, dogal, suni ve hibrit qimleriyle yiiksek kaliteli futbol sahalarr bulunan bir
merkezdir. Musabakalar boyunca kompleksin
8 sahasr hizmetinizde olacaktrr.

dod bir yanrndan meslektaglannrIair play gerqevesinde- mrisabakalara

DUnyanrn

zla

-

katrlabileceginiz, kalacagnz yerlere 5 dakikahk
ytlrLime mesafesinde ideal bir yer. Mundiavocat'rn duzgtjn bir gekilde yrirutUlmesini sallamak uzere, gehir genelinde irili ufakh toplam 16
alan tesis edilecektir.

CAMBRILS PARK RESORT

iterrania. Katrhmcrlann go$unun kalacagr ve
etkinliklerin de dr-lzenlenece$i bu konaklama
alanlan hep birlikte " Mundiavocat Koyijnu "
olugturacaktrr.

Aynr gekilde 5 dakika yUrume mesaJesindeki Resort Sanguli Salou'da da konaklanacak
daireler bulunmaktadrr.
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alonya'nrn krlltrirel zenginli$i

o

kadar
baglayaca$rnrzr bilemeyeceksiniz: Barselona'nrn La Sagrada Familia
(Kutsal Aile) ve Palau de la Musica Catalana
(Katalan Muzik Sarayr) gibi gorkemli yaprlarr,
tamamr UNESCO listesinde bulunan Tarraco'nun etkile/ci arkeolojik alanlan ve elbette

gok ki nereden

Barselona Futbol Ku[ibi.inun efsanevi stadr
"Nou Camp".

5 dakika sUrug mesafesindeki Mundiavocat Kdyunde bulunan,
stra dtgt FerrariLandr ile Avrupa'nrn en bLiyrijk
ellence parklanndan biri olan Pod Aventura!
Son olarak da gehre

www. oodaventuraworld.com
Qarprcr gorrinrimti ve nefes kesen atmosferi
ile lspanya, muhtegem bir ijlkedir.
HiE gLiphesiz capcanh gecelerini ve egsiz mutfagrnr gok seveceksiniz.

19. Mundiavocat kayt Ucretleri,

takm bagrna kayt iicreti ve kigi bag giinltik konaklama iicretinden olugmaktadrr.

11 kigilik Futbol:

5 Kigilik Futbol:

Bu iicretler gunlan igermektedir:
Turnuvanrn sportif organizasyonu ile ilgili ttjm giderler, futbol sahasrnrn tahsisi, futbol toplarr, hakem heyeti (her maq iqin 3 hakem ve
2 delege), sahalardaki su, saha kenan tbbi yardrm, kupalar, odriller, madalyalar.

lki kigilik odalarda kigi bagr konaklama ucreti.
Her kategorideki daire sayrlan stntrlt oldulundan, *ilk odeyen ilk alrr" kurah gegerli olacaktrr. Mundiavocat'a katlabilmek igin, odak

resortun mali taahhi.itlerini dikkate almak suretiyle konaklama iqin rezervasyonlan organizasyon aracrh$ryla yapttrmak,
zorunludur ve istisnasr yoktur.

Kategori
// ///////////////// ///// // ///////// /
/ /////// //////// /// /////// / /// /////

9 gece ve

Daireler

//////////////

//

/ / / / / / / / / / / / / / // / / / /

etkinlik paketi
// / / / / / /.//,/

/////

A

Aloha veya benzeri

600€

B

Villa Bonita veya benzeri

830€

c

Mediterrania veva benzeri

Tek kigilik oda (sadece C seqeneQinde bulunur) ve ekstra gece: istek lizerine ucret belirlenir

9 gi.inlfik

kahvalt fiyafi: 30

€

/

kigi

9 giinltik tille yemeli fiyatr: 60 € / kigi
9 giinlUk akgam yemelifiyatr: 60 € / kigi
Bu 3 segenekten faydalanabilecek kigi sayrsr 700 ile srnrrlrdrr.
lki hizmet seqenegi.

.4

.13

Mayrs 2018 Cuma gtlnu ile
Mays 2018Pazar grinU arasr, 9 gece qift
kigilik / qift yataklr odada konaklama
. Kura gekimi
. Takrmlarrn geqit toreni

. Mundiavocat on gosterim yemegi
. Geri donug yardrmr
. Konaklama vergisi
. Dosya masraflarr

.

MUN

DIAVOCAT etkinl igini dLizenleyen STK'

n

rn g iderleri.

. Konaklama yerinizden Katalonya'ya gidig/donUg ulagrm, hava liman/otel ve aksi istikamette
ulagrm ile konaklama yerinizden stada gidig/donug ulagrm (talep uzerine kirahk otobtjs)
. Kigisel harcamalar (telefon, yemekler, igecekler, forma/kryafet ve qamagrr yrkarna)
. lptal sigodasr

Kaydrnrzr onaylamak iQin lutfen agagrdaki odeme planrna uyunuz:

.4

Kasrm 2017 tincesinde: 5 000€

. 4 Ocak 2018 iincesinde: 5 000€

. 4 Mart 2018 tincesinde: 5 000€
. 4 Nisan 2018 dncesinde: kalan

1

O5O€

-/

28 $ubat 2017 basktst. Kurum igbu Y6netmelik gadlannr de$igtirme hakknr sakll tutar
Tum kaytt kogullannt dtizenli olarak internet sitemizden takip etti$iniz igin tegekkur ederiz.

www.mundiavocat.com

l.l.

Turnuva, baro avukatlan, baro gruplarr ve avukat topluluklarr futbol takrmlarrna yoneliktir.

'1.2, Her takrm gu gekilde olugmahdrr:

. 1 1 Kigilik Futbol: 13-26 oyuncu
. 5 Kigilik Futbol: 6-10 oyuncu

2,1. Takmlarrn olugumu
ButUn takrmlar, agagrdaki hukumler dikkate alrnarak kurulmahdrr:

2.2 nolu paragrafta belifiilen muaf iyet durumlan haricinde, oyuncular agagrdaki ozelliklere haiz olmahdrr:
. l soz konusu takrmrn ulkesinde bir baroya kayt| (ya da onceden kayrth) avukat olmak;
. lClassic ve Five turnuvalan iqin takrm bagtna en fazla2 oyuncu olmak tjzere 22yagizeri ogrenci-avukat veya stajyer avukat olmak
(31 .12.1996 oncesi do$umlu).

2.2 lstisnai Durumlar
lstisnalar, 11 kigilik turnuvalarda 4 ve 5 kigiliklerde 2 oyuncuyu agmamak kaydryla, hukuk veya adalet alanlarrnda yiiksekolrenim
diplomastna sahip olanlar veya daha genel anlamda hukuk firmalarrnrn surekli gahganr olanlar ile ilgilidir. Bu durumda, avukatlarrn ve
avukat olmayanlann listesi ile avukat olmayanlann girketin daimi galrganlan oldugunu gosteren bir beyan hukuk burosu tarafrndan
sa$lanmaIdrr.
Bu kigiler, Classic ve Five turnuva igin 30 yagtndan buyLik (31 .12.1988 tarihinden once do$mug), Master turnuva igin 35 yagrndan bLiyuk
tarihinden once dogmug) ve Legend turnuva iqin de 45 yagrndan bUyUk (31.12.1978 tarihinden once dogmug) olma|drr.

(31 .12.1983

2.5 istisnalarrn gegerliligi
Profesyonel veya yan-profesyonel bir kulUpte futbol oynayan ya da onceden oynamrg veya herhangi bir kulUpte gelir getiren bir spor
yapmtg avukat olmayan bir oyuncu iqin hiqbir istisna talep edilemeyecek ve dolayrsryla kabul edilmeyecektir.
Muafiyet taleplerinin altnabilmeleri igin, turnuva baglangrcrndan en az 45 gun once Mundiavocat kurucu-avukatr Sayrn Vincent Pinatel'e
iletilmesi gerekmektedir.
lstisnai durumlarla ilgili yukanda bahsi gegen tum gartlar zorunludur ancak muafiyetin kabu[ini) garanti etmemektedir. Nihai karar,
Saytn Pinatel ve Sayrn Chicco (turnuva direktorLi)'dan olugan muafiyet komisyonuna aittir.

Glassic

.

Yag srnrn olmaksrzrn Avukatlar ve yukarrda bahsi gegen haller

Master
. 35 yagtndan btlyUk Avukatlar (31 .12.1983 tarihinden once dogmug) ve yukarrda bahsi geqen haller
. 30 yagrndan bilyuk 5 avukat oyuncu (31 .12.1988 tarihinden once do$mug) '

Legend
. 45 yagtndan bijyilk Avukatlar (31 12J973 tarihinden once dogmug) ve yukarrda bahsi geqen haller
. 40 yagtndan buyiik 5 avukat oyuncu (31 .12.1 978 tarihinden once dogmug)

Foot 5
. Yag srnrrr olmakSrzrn Avukatlar ve yukanda bahsi geqen haller

Mesafe
Pod Aventura: 5km
Reus: 70 km
Tarragona:15 km
Barcelona: 95 km
Valensiya: 250 km
Madrid: 500 km

Alessandro Bianchini
Italya, 4 katr|m
" Mundiavocat, rekabet ruhunu, insanhk b
tunu ve kardegligi pekigtiren
i bir tecr1be "

etkil

h

can verici ve

"

Cleiton Nunes

Kayano Yui

Brezilya,6 katrhm

Japonya, 2 katrlrm

Mundiavocat'a kaillabilmenin benim iqin

"

D0

qaprndaki bu m1sabakalarda yer al-

bir hayat dilgilnemiyorum "

Juan Antonio Aguilar

Karim Chraibi

Meksika, 11 katrhm

Fas, 5 katlhm

Mundiavocat, kugkusuz hayailmrn en iyi delerinden biri. Bu, d1nyann her yerinden
avukatlar ile tanrymak ve bulugmak iEin birflrsat "

" Mundiavocat, kalbimde yer edinen bir yangma.
Bu egsiz bir
: ddnyanrn d6ft bir yanndan avukat arkadaglar ile futbol dolu t hafta
"

"

n

den

G

lTil,t
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da Avu k",
39, rue de la paix - ""
13001 MARSILYA - FRANSA
Telefon: +33 (014 91 33 15 70 - Faks: +33 (0)4 91 33 05 71
M a rs i rya'

"Yll[?ilJ^f

E-posta: pinatel@mundiavocat.com

Bilgi ve Kaytt
15/29 rue Guilleminot - 75014 PARIS - FRANSA
Tefefon: +3i| (0)1 77 70 65 15 - Faks: +33 (0)1 77 70 65 14
E-posta: info@mundiavocat.com

