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عزیز دوستان  عزیز،   ،همکاران 

غیر تیمی  ورزش  یک  فوتبال،  که  اید  شنیده  نیز  قبال   حتما 
است قیاس  قابل 

ی حرفه  در  سازنده  ارزشی  برادری  و  اخوت  که  است   بدیهی 
ماست زیبای 

سراسر از  وکال  دیدار  از  تر  جالب  چیز  چه  گذشته،  این   از 
است؟ جهان 

است! آن  در  و شوقی  چه شور  از هرچیزی،  فراتر   اما 
خود تیم  کردن  جمع  به  متعهد  که  هایی  کاپیتان   اشتیاق 

هستند
آوردن بدست  برای  را   خودشان  که  بازیکنانی   اشتیاق 

میکنند تر  آماده  نتیجه  بهترین 

است. نبوده  عالی  و  کامل  چیز  همه  ابتدا  از  که  است   درست 
استقامت، و  پایداری  و  جدیت  آرامش،  با  هم،  کنار  در   اما 
ایم داده  ادامه  خود  تالش  به  کار  این  داشتن  ادامه  برای 

مراکش شهر  در  مراکش  در  پیش  سال   40 تقریبا  چیز   همه 
شد آغاز 

در را  وکال  جهانی  جام  مسابقات  ام   20 دوره   ،2020  سال 
کرد خواهیم  برگزار  مراکش 

کرد نخواهید  فراموش  را  خاطره  این  که  باشید  مطمئن 
ماست! تعهد  این 

شرکتی مدیر سازمان های ورزشی

پیر لوسیچینی

رئيس انجمن حقوقی مراکش

SLIMAN ELAMRANI
مولین

له مقا سر

مسابقات جام
جهانی وکال

وینسنت پیناتل



 مسابقات جام جهانی وکال 
 جام جهانی فوتبال انجمن های حقوقی و وکال، تورنمنت بین
 تورنمنتی ،«Mundiavocat» المللی مخصوص وکال، به نام

است که مختص وکال در سراسر جهان است
 در سال 2018، 140 تیم از Mundiavocat 37 امین 19

کشور اروپایی، امریکایی، آسیایی و آفریقایی را گرد هم آورد
 رقابتی که هر دو سال، دو سال یکبار برگزار میشود، 9 روز،
 از شنبه تا یکشنبه صورت میگیرد. 6 تورنمنت برگزار میشود،

 کالسیک - مستر - افسانه ای - سوپر افسانه ای، پنج مرد
 و پنج زن که هر تیم بین 5 تا 7 بار، از  40 تا 70 دقیقه،

  براساس سطح دسته بندی و پیشروی خود در این تورنمنت
بازی میکند

داوری 

 برای اطمینان از اجرای صحیح این رقابت ها، یک انجمن
 منطقه ای، داوران مورد نیاز برای سازماندهی 450 مسابقه
 از این تورنمنت را ارائه میدهد. داوران بین المللی نیز در این

 رقابت ها شرکت خواهند کرد. 3 داور و 2 نماینده در هر
مسابقه شرکت خواهند کرد

لحظات مهم 

شنبه، 30 مه 2020: استقبال از تیم ها
 یکشنبه، 31 می، 2020: مراسم افتتاحیه و رژه تیم ها در

نزدیکی های ظهر و سپس آغاز بازی ها
یکشنبه تا سه شنبه: مرحله گروهی

Mundiavocate سه شنبه، 2 ژوئن، 2020: شب
از چهارشنبه تا شنبه: فاز نهایی

 شنبه، 6 ژوئن 2020: مراسم اعطای جوایز در زمین بازی
پس از نتیجه نهایی

یکشنبه، 7 ژوئن 2020: عزیمت تیمها

جوایز 

جوایز در هر تورنمنت تعلق می گیرد به
 قهرمان و نایب قهرمان و تیم سوم. نوع جوایز: کاپ قهرمانی

و مدال طال، نقره، برنز
 تمام تیم های دیگر بنا بر رتبه نسبی خود یک کاپ میگیرند

 جوایز ویژه نیز به هر گروه اهدا می شود؛ به بهترین بازیکن،
 بهترین گلزن، بهترین دروازه بان، بهترین مربی، و بااخالق

ترین تیم هدیه داده میشود

ثبت نام 

 هر تیم به نمایندگی یک یا چند کانون یا انجمن حقوقی میتواند
شرکت کند

 هیچ تعداد محدودی برای شهر یا کشور، و یا سیستم های ذی
 صالح شرکت کننده وجود ندارد

20ème édition • 2020

Be Fair Play
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مسابقات جام
جهانی وکال



 پایتخت توریستی کشور مراکش، مراکش شهری است با هزاران منظره
 باشکوه در چهار فصل: خانه های اچر قرمز و صخره ها، درختان نخل سبز،

 آسمان آبی و قله های برفی سفید رنگ اطلس

 مدینه، میدان جماع الفنا، بازارها، مسجد کوتوببیا و نخلستان، فقط برخی از
 مکان هایی هستند که این شهر را جذاب تر می کنند

 با افتخار در شهر Mundiavocat ،برای 20 امینسالگرد برگزاری اش
 امپراتوری، جایی که او اولین لحظات شکوه خود را در سال 1983، 1984 و

 2000 تا دوره 10ام برگزار کرد

 عالقه مندی شدید به فوتبال، توجه به جزئیات و جادوی این مکان، ویژگی
 هایی هستند که به شکوه 3 ماندیاکوات قبلی در مراکش کمک کرده اند

 عالوه بر این، سنت مشهور مهمان نوازی مردم مراکش، برای همه ما به
 نوعی تعهدی است برای یک استقبال گرم که بر سر جشن و دوستی با تبحر

شناخته شده ارگان های مراکش رقابت می کند

شهر مراکش
بازگشت به سرآغاز همه
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مراسم افتتاحیه - ماندیاکوات 1983

ورزشگاه هارتي - مسابقه بازيزیربنای

اولین موندیاکات - 1983



 حین 20امین  جام جهانی وکال، ما فرصت استفاده از 18 زمین فوتبال در
مراکش و محیط اطراف آن را داریم

 در کل 5 زمین با چمن طبیعی با کیفیت )ورزشگاه هارتی یا سونارگه( می
باشند

 هستند و به شما این FIFA زمین های دارای چمن مصنوعی نیز مورد تایید
 امکان را می دهد که مسابقات فراموش نشدنی را با حضور کلی بیننده

مراکش انجام دهید

 در هتل هایی با استخر شنا، 4 یا 5 ستاره بسته
به نوع انتخاب خودتان ساکن میشوید

 همه به شما امکان کشف فضاهای این شهر باور
نکردنی را که مراکش نام دارد، میدهند

 هتل ها با اتوبوس به زمین های بازی متصل می
شوند
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ورزشگاه هارتی

ماندیاکوات 2020
زیربنای
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 پرداخت هزینه ثبت نام مسابقات،
هزینه های اقامت و سایر خدمات

 برای تأیید ثبت نام خود، لطفا برنامه
 زمانی  زیر را برای پرداخت هزینه ها

رعایت کنید

قبل از 30 اکتبر 2019
 5000

قبل از 30 دسامبر 2019
 5000

قبل از 29 فوریه 2020
 5000

قبل از 30 آوریل 2020
باقیمانده حساب

یورو

یورو

یورو

که هزینه ثبت نام هر تیم و اقامت هر فرد را شامل می شود Mundiavocat هزینه ثبت نام در 20امین دوره

این هزینه ها عبارتند از
 تمام هزینه ها متعلق است به سازمان ورزشی مسئول این تورنمنت تعلق برای: فراهم کردن زمین های فوتبال، توپ، داوران )3 داور

و 2 هیئت اعزامی در هر مسابقه(، آب آشامیدنی داخل زمین، کمک های پزشکی کنار زمین، کاپ ها، یادبودهای قهرمانی، مدال ها

هزینه ثبت نام تیم

2 €€فوتبال تا11 نفره - 500 7 فوتبال تا 5 نفره -  500

نرخ هر فرد بر اساس اتاق دو نفره / دوقلو / سه نفره مشترک دو نفر است

تعداد محلهای سکونت در هر رده محدود می باشد، ما پیرو این قانون هستیم هرکسی اول پرداخت کرد، اول سرویس میگیرد

 با توجه به تعهدات مالی که به شرکای خود داده ایم، رزرو مسکن از طریق سازمان برای شرکت در ماندیاکوات اجباری و غیرقابل
اجتناب است

هزینه اسکان هر فرد

ABCرده ها

یورویورو630 یورو850 980  پکیج 8 شب و
روادید

اتاق یک نفره و شب اضافی: قیمت ها بر اساس درخواست

این قیمت ها عبارتند از
 اقامت در یک اتاق دو نفره / دوقلو / سه نفره برای 8 شب، از شنبه 30 مه تا

یکشنبه 7 ژوئن 2020
.با صبحانه

مراسم افتتاحیه
MUNDIAVOCAT شب

 حمل و نقل فرودگاه / هتل و بالعکس
 ترانسفر از هتل -استادیوم، رفت/ برگشت

کمک به بازگشت به وطن
مالیات گردشگری
هزینه تهیه پرونده

MUNDIAVOCAT برگزار کننده ،CSO هزینه های ساختاری

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

این هزینه ها عبارتند از
ترانسفر رفت / برگشت از محل اقامت شما تا شهر مراکش

هزینه های شخصی تلفن، غذا، نوشیدنی، شستشو لباس
بیمه لغو

قیمت



دوره 1ام مه 2019 این سازمان حق تغییر قوانین و مقررات کنونی را دارد
 از اینکه همواره تمام قوانین و مقررات ثبت نام را از روی وبسایت ما بررسی میکنید، سپاسگزاریم

ثبت نام تیم
این تورنمنت به طور انحصاری به تیم وکالی عضو کانون، انجمن های حقوقی و شرکت های حقوقی مربوط میشود

هر تیم باید شامل موارد زیر باشد
فوتبال 11 نفره: 13 تا 26 بازیکن 

فوتبال 5 نفره: 6 تا 13 بازیکن 

واجد شرایط بودن بازیکنان 
تمرینات تیم

همه تیم ها باید با توجه به مقررات زیر تشکیل شوند
به جز استثنائات ذکر شده در زیربند 2.2، بازیکنان باید

وکال ثبت شده )یا قبال ثبت شده( در کانون وکال؛
 وکال دانشجو، وکیل کارآموز، با بیش از 22 سال )متولد قبل از تاریخ 31/12/1998(، حداقل 2 نفر باید در هر تیم برای مسابقات

کالسیک حضور داشته باشد

اصول معافیت
 ممکن است معافیت ها  شامل حال تحصیل کرده های دارای مدارک عالی قانونی یا قضایی و به طور کلی کارکنان دائمی انجمن

 های حقوقی شود طوریکه تعداد آنها از 4 بازیکن در هر تیم بیشتر نشود. در این مورد، لیستی از وکال و غیر وکال و همچنین یک
 گواهی نامه از انجمن حقوقی برای تضمین افراد غیر وکیل آورده میشود تا تضمین نماید حقوق این افراد خوب است و آنها کارکنان

دائمی انجمن می باشند
 این کارکنان باید بیش از 30 سال سن داشته باشند )قبل از سال 31/12/1990 متولد شده( در مسابقات کالسیک و پنج تایی ها، بیش
 متولد 31/12/1975( و بیش از 55 سال( Legend از 35 سال در مسابقات مستر)متولد 31/12/1985(، بیش از 45 سال در مسابقات

)متولد قبل از Super Legend )31/12/1965 در مسابقات

اعتبار معافیت ها
 هیچ درخواستی برای معافیت بازیکنان غیر وکیل و یا  بازیکنانی که قبال در یک باشگاه حرفه ای، نیمه حرفه ای و یا هر باشگاه دیگر
 مشغول بازی بودند، برای عدم پرداخت هزینه ها را  نمی توان ارائه داد و درنتیجه توقع داشت پذیرفته شود. برای پذیرفتن درخواست

معافیت ها باید به آقای وینسنت پناتل، وکیل مدافع مادیائوکات، بالفاصله بعد از 45 روز قبل از شروع مسابقه، مراجعه کنید
 تمام شرایط فوق مربوط به معافیت ها ضروری است اما برای تضمین معافیت ها کافی نیست. تصمیم نهایی زیر نظر کمیته معافیت

مدیر مسابقات(  گرفته میشود( Chicco و آقای Pinatel اندیشی متشکل از آقای

ترکیب تیم
کالسیک

وکال بدون محدودیت سنی و موارد ذکر شده در باال 

مستر
وکال بیش از 35 سال )متولد قبل از 31/12/1985( و موارد ذکر شده در باال

بازیکن وکیل در سن 30 سالگی  متولد قبل از 31/12/1990

افسانه ای
وکال بیش از 45 سال )متولد قبل از 31/12/1975( و موارد ذکر شده در باال 

بازیکن وکیل در سن 40 سالگی  متولد قبل از 31/12/1980

سوپر افسانه ای
وکال بیش از 55 سال )متولد قبل از 31/12/1965( و موارد ذکر شده در باال

بازیکن وکیل در سن 50 سالگی  متولد قبل از 31/12/1970

تیم 5 مرد و 5 زن
وکال بدون محدودیت سنی و موارد ذکر شده در بال 

www.mundiavocat.com
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خروج از شرایط ثبت نام

1.1.

1.2.

2.2.

3.2.

5

5

5



اطالعات دستیابی

فاصله

 لیسبون: 1 ساعت و نیم
مادرید: 2 ساعت

 بارسلونا: 2.5 ساعت
پاریس: 3 ساعت

رم: 3 ساعت و 10 دقیقه
لندن: 3 ساعت 30
فرانکفورت: 3:45

سازمان مشارکت ورزشی
 اطالعات و دانستنی ها

15/29, rue guilleminot - 75014 
PARIS - FRANCE

+33 )0(1 77 70 65 15
info@mundiavocat.com

 Pinatel وینسنت
 وکیل  اهل مارسی و بنیانگذار

Mundiavocat  
39, rue de la paix - 13001 

MARSEILLE - FRANCE
+33 )0(4 91 33 15 70 

pinatel@mundiavocat.com

 مختصات ما

@mundiavocat

1983
1984
1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018 

قبلی
MUNDIAVACAT 19 

مراکش مراکش
 مراکش - مراکش
  Split یوگسالوی 

 الجزایر الجزایر  
  La Grande Motte فرانسه 
 مون سست / سوس تونس  
 دریاچه باالتون )مجارستان  

  Limerick ایرلند 
  Izmir ترکیه 

 مراکش - مراکش
 مالت  

دریاچه باالتون مجارستان  
 آنتالیا ترکیه  

  Alicante اسپانیا 
 آنتالیا ترکیه  

  Rovinj کرواسی 
 بوداپست مجارستان 

 مانگا اسپانیا  
  Cambrils / Salou اسپانیا 

ایتالیا: 8
برزیل: 4

آرژانتین: 3
کاستاریکا: 2

مکزیک: 2
 الجزایر: 1
بلژیک: 1

کره جنوبی: 1
اسپانیا: 1

فرانسه: 1
اسرائیل: 1
مراکش: 1

هلند: 1
پرتغال: 1

صربستان: 1
ترکیه: 1

اوکراین: 1

لیست جایزههای
ملی 

مراکش

الجزایر

س
ون

ت

 اقیانوس اطلس

مراکش

لیسبون

مادرید

الجزایر

تونس

بارسلونا رم

پاریس
فرانکفورت

لندن

اسپانیا

فرانسه

ال
تغ

پر


