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Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Arkadaşlarım,  

Elbette ki futbol, şu eşsiz takım oyunu.
Aşikardır ki birlikteliğimiz, güzel mesleğimizin önemli 
değerlerindendir.
Sonuçta, dünyanın her yerinden avukatlarla tanışmaktan 
daha cazip ne olabilir ki?

Her şey bir yana, tutku var! Kendilerini takımlarını harekete 
geçirmeye adamış kaptanların tutkusu.
En iyi sonucu elde etmek için kendilerini motive eden 
oyuncuların tutkusu.

Başından beri her şeyin dört dörtlük olmadığı doğru. Ancak 
sükûnet, ciddiyet ve sebat içinde bu etkinliğin devam etmesi 
için el birliğiyle çalıştık.

Her şey neredeyse 40 yıl önce Fas’ta, Marakeş’te başladı.
2020’de Marakeş’te Mundiavocat’ın 20. turnuvasında 
oynuyor olacağız.

Unutulmaz bir etkinlik olacağından şüpheniz olmasın.
Bu da bizim sözümüz olsun!

Corporate Sport Organisation Müdürü

Pierre LUSINCHI 

Marakeş Barosu 
Başkanı

Moulay SLIMAN 
ELAMRANI

Vincent PINATEL



 MUNDIAVOCAT 

«Mundiavocat» olarak adlandırılan, baro ve avukat 
takımları arasında düzenlenecek dünya futbol 
şampiyonası, dünya çapındaki avukatlar için 
düzenlenen bir turnuvadır.
2018 yılında 19’uncusu düzenlenen Mundiavocat, 
Avrupa, Amerika, Asya ve Afrika’nın 37’den fazla 
ülkesinin 140 takımını bir araya getirdi.
2 yılda bir, çift yıllarda, düzenlenen yarışma, 
cumartesi gününden pazar gününe kadar toplam 
9 gün sürmektedir. Klasik - Usta - Efsane - Süper 
Efsane - Beş Kadın - Beş Erkek olmak üzere 6 
turnuva düzenlenir; kategorisine ve turnuvadaki 
ilerleyişine bağlı olarak her ekip, 40-70 dakika 
süren 5 ila 7 karşılaşmada yer alır.

 HAKEMLIK

Müsabakanın doğru bir şekilde yürütülmesini 
sağlamak amacıyla, bölgesel bir organizasyon, 
turnuvanın 450 maçlık organizasyonu için gerekli 
hakemleri temin edecektir. Uluslararası hakemler 
de yarışmada yerlerini alacaklardır. Her maça 3 
hakem ve 2 delege katılım sağlayacaktır.

 ÖNEMLI ANLAR

•   30 Mayıs 2020, Cumartesi: Takımların 
Karşılanması

•   31 Mayıs 2020, Pazar: Açılış seremonisi ve geçit 
töreni akabinde açılış maçları

•   Pazar-Salı: Grupların belirlenmesi
•   2 Haziran 2020, Salı: Mundiavocate Gecesi
•   Çarşamba-Cumartesi: Finaller
•   6 Haziran 2020, Cumartesi: Finallerin yapıldığı 

alanda ödül töreni
•   7 Haziran 2020, Pazar: Takımların ayrılışı

 KUPALAR

Her turnuvada ödüller verilecektir:
•  Şampiyonlar, ikinciler ve 3’üncüler: kupalar ve 

madalyalar (altın, gümüş, bronz)
•  Diğer tüm takımlar kendi sıralamalarına göre bir 

kupa alacaklardır.
•  Her kategoride en iyi oyuncu, en golcü oyuncu, 

en iyi kaleci, en iyi direktör, Fair Play gösteren 
takım gibi özel ödüller verilecektir.

 KAYITLAR

Bir veya daha fazla baro veya avukat topluluklarını 
temsil eden her takım katılabilir.
Şehir veya ülke sayısında sınırlama bulunmadığı 
gibi yeterlilik sistemi de yoktur.

MUNDIAVOCAT
20ème édition • 2020

Be Fair Play
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Fas’ın turistik başkenti Marakeş, ihtişamın ve başat dört rengin 
şehri : kızıla çalan toprak evleri ve surları, yemyeşil palmiyeleri, 
mavi gökyüzü ve beyaz gelinliğiyle Atlas Dağları. 

Medina, Jemaâ El Fna meydanı, pazarlar, Koutoubia Camii 
ve palmiye korusu bu kenti büyüleyici kılan yerlerden sadece 
birkaçı. 

Mundiavocat 1983, 1984 ve sonrasında 2000’de 10.suyla ilk 
müsabakaların yapıldığı muhteşem şehre 20nci yıl dönümü 
vesilesiyle gururla dönüyor. 

Futbol tutkusu, detaylara gösterilen özen ve bu yerin büyüsü, 
Marakeş’te düzenlenen önceki 3 Mundiavocat efsanesini 
canlandıracak nitelikte. 

Öte yandan, Fas halkının içten gelen misafirperverliği ile Faslı 
yetkililerin profesyonelliklerinden doğan dostluk ruhu bizlere 
sıcak bir karşılamanın güvencesini veriyor.

     MARAKEŞ, 
HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YER!
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AÇILIŞ TÖRENI - MUNDIAVOCAT 1983

HARTI STADYUMU - AÇILIŞ MAÇI

1. MUNDIAVOCAT - 1983



20.sini düzenlediğimiz Dünya Avukatlar Arası Futbol Kupası 
süresince Marakeş ve çevresinde bulunan 18 futbol sahasını 
kullanma şansımız olacak. 

Toplamda 5 adet kaliteli doğal çim sahamız olacak (Harti veya 
Sonarges Stadyumları). 
Sentetik sahalar ise FIFA sertifikasına sahip ve Fas halkının 
varlığı sayesinde unutulmaz maçlar yapmanıza imkan 
sağlayacak. 

Seçtiğiniz kategoriye bağlı olarak 4 
veya 5 yıldızlı yüzme havuzlu otellerde 
kalacaksınız.
Tüm bunlar, Marakeş’i, bu inanılmaz 
şehrin atmosferini keşfetmenize olanak 
sağlayacak.

Oteller ile sahalar arasında servis 
araçları olacak.

     MUNDIAVOCAT 2020
ALTYAPI
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HARTI STADYUMU
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ÜCRETLER

Turnuva kayıt ücretlerinin, 
gezi masraflarının ve çeşitli 
hizmetlerin ödenmesi

Kaydınızı gerçekleştirebilmemiz 
için lütfen aşağıdaki ödeme 
planına uyunuz:
•  30 Ekim 2019’dan önce:  

5 000 €
•  30 Aralık 2019’dan önce:  

5 000 €
• 29 Şubat 2020’den önce:  
5 000 €
•  30 Nisan 2020’den önce: 

kalan

20nci Mundiavocat kayıt ücreti, takım başına kayıt ücreti ve kişi başı günlük konaklama ücretinden oluşmaktadır.

Bu ücretler şunları içermektedir:
Turnuvanın sportif organizasyonu ile ilgili tüm giderler: futbol sahasının tahsisi, toplar, hakem heyeti (her maç 
için 3 hakem ve 2 delege), sahalardaki su, saha kenarı tıbbi yardım, kupalar, ödüller, madalyalar.

TAKIM BAŞINA KAYIT ÜCRETI 
• 11 KIŞILIK FUTBOL: 7.500 €        • 5 KIŞILIK FUTBOL: 2.500 €

Kişi başı fiyatlar, iki kişi tarafından paylaşılan çift / ikiz / üç kişilik odaya dayanmaktadır.
Her kategorideki oda sayıları sınırlı olduğundan, «ilk ödeyen ilk alır» kuralı geçerli olacaktır.

Mundiavocat’a katılabilmek için, ortak otellerin mali taahhütlerini dikkate almak suretiyle konaklama için 
rezervasyonları organizasyon aracılığıyla yaptırmak, zorunludur ve istisnası yoktur.

KIŞI BAŞI KONAKLAMA ÜCRETI 

KATEGORI A B C

630€ 850€ 980€
8 GECE 

VE ETKINLIK 
PAKETI

Tek kişilik oda ve ekstra gece: talep halinde ücret belirlenir

FIYATA DAHIL OLANLAR: 
•  Çift kişilik / iki yataklı / üç kişilik odada 8 gece konaklama, 30 Mayıs-

Pazar 7 Haziran 2020
• Kahvaltı
• Açılış töreni
• Mundiavocat gecesi
• Havaalanı/otel gidiş-dönüş ulaşım 
• Konaklanan yer/stadyum gidiş dönüş ulaşım 
• Geri dönüş yardımı
• Konaklama vergisi
• Dosya masrafları
• MUNDIAVOCAT etkinliğini düzenleyen STK’nın giderleri.

BU FIYATA AŞAĞIDA YAZILI OLANLAR DAHIL DEĞILDIR:
•  İkamet ettiğiniz yerden Marakeş’e gidiş-dönüş ulaşım,
• Kişisel harcamalar (telefon, yemekler, içecekler, forma yıkama)
• İptal sigortası



1 Mayıs 2019 Güncellemesi. Organizasyon, işbu ödeme koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar
Tüm kayıt koşullarını internet sitemizden düzenli olarak takip etmenizi rica ederiz:  
www.mundiavocat.com

        TAKIMLARIN KAYDI
1.1. Turnuva, baro avukatları, baro grupları ve avukat toplulukları futbol takımlarına yöneliktir.
1.2. Her takım şunlara sahip olmalıdır:
• 11 Kişilik Futbol: 13-26 arası oyuncu
• 5 Kişilik Futbol: 6-13 arası oyuncu

        OYUNCU YETERLILIKLERI
2.1. Takımların oluşturulması
Bütün takımlar, aşağıdaki düzenlemeler dikkate alınarak kurulmalıdır:
2.2 nolu paragrafta belirtilen muafiyet durumları haricinde, oyuncular aşağıdaki özelliklere haiz olmalıdır:
• bir baroda kayıtlı (ya da önceden kayıtlı) avukat olmak;
•  Classic ve Five turnuvaları için takım başına en fazla 2 tane olmak üzere, 22 yaş üzeri (31/12/1998 öncesi 

doğumlu) öğrenci-avukat veya stajyer avukat.

2.2 İstisnai Prensipler
İstisnalar, 11 kişilik turnuvalarda 3 ve 5 kişilik turnuvalarda 2 oyuncuyu aşmamak kaydıyla, hukuk veya adli 
alanlarda yüksek öğrenim diplomasına sahip olanlar veya daha genel anlamda hukuk firmalarının sürekli 
çalışanı olanlar ile ilgili olabilir. Bu durumda, avukatların ve avukat olmayanların listesi ile avukat olmayanların 
şirketin daimi çalışanları olduğunu gösteren bir beyan hukuk bürosu tarafından sağlanmalıdır.
Bu kişiler, Classic ve Five turnuva için 30 yaşından büyük (31/12/1990 tarihinden önce doğmuş), Master 
turnuva için 35 yaşından büyük (31/12/1985 tarihinden önce doğmuş), Legend turnuva için 45 yaşından büyük 
(31/12/1975 tarihinden önce doğmuş) ve Super Legend turnuva için 55 yaşından büyük (31/12/1965 tarihinden 
önce doğmuş) olmalıdır.

2.3 İstisnaların geçerliliği
Profesyonel, yarı-profesyonel veya ücret karşılığın başka bir kulüpte futbol oynayan ya da oynamış avukat 
olmayan biri için hiçbir muafiyet talep edilemeyecek ve dolayısıyla kabul edilmeyecektir. Muafiyet taleplerinin 
alınabilmeleri için, turnuva başlangıcından en az 45 gün önce Mundiavocat kurucu-avukatı Sayın Vincent 
Pinatel’e iletilmesi gerekmektedir.
İstisnai durumlarla ilgili yukarıda bahsi geçen tüm şartlar zorunludur ancak muafiyeti garantilemek için yeterli 
değildir. Nihai karar, Sayın Pinatel ve Sayın Chicco’dan (turnuva direktörü) oluşan muafiyet komisyonuna aittir.

        TAKIM KADROLARI
Classic
• Yaş sınırı olmaksızın Avukatlar ve yukarıda bahsi geçen haller

Master
• 35 yaşından büyük Avukatlar (31/12/1985 tarihinden önce doğmuş) ve yukarıda bahsi geçen haller
• 30 yaşından büyük 5 avukat oyuncu (31/12/1990 tarihinden önce doğmuş)

Legend
• 45 yaşından büyük Avukatlar (31/12/1975 tarihinden önce doğmuş) ve yukarıda bahsi geçen haller
• 40 yaşından büyük 5 avukat oyuncu (31/12/1980 tarihinden önce doğmuş)

Super Legend
• 55 yaşından büyük Avukatlar (31/12/1965 tarihinden önce doğmuş) ve yukarıda bahsi geçen haller
• 50 yaşından büyük 5 avukat oyuncu (31/12/1970 tarihinden önce doğmuş)

5’li Erkekler ve Kadınlar
• Yaş sınırı olmaksızın Avukatlar ve yukarıda bahsi geçen haller

KAYIT ŞARTLARI

1

2

3
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MUNDIAVOCAT 
KRONOLOJISI  
1983 - Marakeş (Fas)
1984 - Marakeş (Fas) 
1986 - Split (Yugoslavya) 
1988 - Cezayir (Cezayir) 
1990 - La Grande Motte (Fransa) 
1992 - Munastır / Sousse (Tunus) 
1994 - Balaton Gölü (Macaristan) 
1996 - Limerick (İrlanda) 
1998 - İzmir (Türkiye) 
2000 - Marakeş (Fas) 
2002 - Malta 
2004 - Balaton Gölü (Macaristan)
2006 - Antalya (Türkiye) 
2008 - Alicante (İspanya) 
2010 - Antalya (Türkiye) 
2012 - Rovinj (Hırvatistan) 
2014 - Budapeşte (Macaristan) 
2016 - La Manga (İspanya) 
2018 - Cambrils / Salou (İspanya) 

UZAKLIK:  

Lizbon: 1 saat 30 dakika 
Madrid: 2 saat
Barselona: 2 saat 30 
dakika 
Paris: 3 saat
Roma: 3 saat 10 dakika
Londra: 3 saat 30 dakika
Frankfurt: 3 saat 45 dakika

ULUSLARA 
GÖRE ÖDÜLLER
     İtalya: 8
     Brezilya: 4
     Arjantin: 3
     Kosta Rika: 2
     Meksika: 2
     Cezayir: 1 
     Belçika: 1
     Güney Kore: 1
     İspanya: 1
     Fransa: 1
     İsrail: 1
     Fas: 1
     Hollanda: 1
     Portekiz: 1
     Sırbistan: 1
     Türkiye: 1
     Ukrayna: 1

CORPORATE SPORT ORGANISATION
Bilgi ve Kayıt 
15/29, rue guilleminot - 75014 
PARIS - FRANSA
+33 (0)1 77 70 65 15
info@mundiavocat.com

@mundiavocat

VINCENT PINATEL
Marsilya’da Avukat ve 
Mundiavocat Kurucusu 
39, rue de la paix - 13001 
MARSILYA - FRANSA
+33 (0)4 91 33 15 70 
pinatel@mundiavocat.com

KOORDINATÖRLER
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