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Caros colegas, Queridos amigos, 

Claro que há futebol, esse desporto de equipa incomparável.
Obviamente, a confraternidade é um valor constitutivo da 
nossa bela profissão.
E claro, o que poderia ser mais gratificante do que encontrar 
advogados de todo o mundo?

Mas acima de tudo isso, há a paixão! A paixão dos capitães 
que se empenharam em mobilizar a sua equipa.
A paixão dos jogadores que se sublimaram para obter o 
melhor resultado.

É verdade que, no início, nem tudo era perfeito. Mas 
em conjunto e com calma, seriedade e perseverança, 
trabalhámos para que este evento continuasse.

Tudo começou há quase 40 anos em Marrocos, em 
Marraquexe.
Em 2021, jogaremos em Marraquexe a 20.ª edição do 
Mundiavocat.

Pode ter a certeza de que será inesquecível.
É o nosso compromisso!

Diretor de Corporate Sport Organisation

Pierre LUSINCHI 

Presidente da Ordem dos Advogados de Marraquexe 

Moulay SLIMAN 
ELAMRANI

Vincent PINATEL



 O MUNDIAVOCAT 

O Campeonato do Mundo de futebol das ordens 
dos advogados e das sociedades de advogados, 
denominado «Mundiavocat», é um torneio 
internacional reservado aos advogados de todo o 
mundo.
O 19.º Mundiavocat reuniu, em 2018, 140 equipas 
de 37 países da Europa, América, Ásia e África!
A competição, que acontece a cada dois anos, nos 
anos pares, decorre durante nove dias, de sábado 
a domingo. São propostos 6 torneios este ano, 
Classic - Master - Legend - Super Legend - Five 
Women - Five Men, e cada equipa joga entre 5 
e 7 jogos, de 40 a 70 minutos, dependendo da 
categoria e da progressão no torneio.

 ARBITRAGEM

Para garantir o bom funcionamento da competição, 
uma associação regional porá à disposição os 
árbitros necessários para a organização dos 450 
jogos do torneio. 
Árbitros internacionais de renome também 
participarão na competição. Três árbitros e dois 
delegados contribuirão, assim, para cada jogo.

 MOMENTOS PRINCIPAIS

•  Sábado, 22 de maio de 2021: receção das 
equipas

•  Domingo, 23 de maio de 2021: cerimónia de 
abertura e desfile das equipas ao final da manhã 
e depois jogos de abertura

•  Domingo a terça-feira: fase de grupos
•  Quarta-feira, 26 de maio de 2021: noite 

Mundiavocat
•  De quarta-feira a sábado: fase final
•  Sábado, 29 de maio de 2021: entrega dos 

troféus em campo, após as finais
•  Domingo, 30 de maio de 2021: partida das 

equipas

 TROFÉUS

Serão atribuídos prémios em cada torneio:
•  Campeões, vice-campeões e 3.º lugar: taças e 

medalhas (ouro, prata e bronze);
•  Todas as outras equipas receberão uma taça 

com a respetiva classificação;
•  Serão também entregues prémios em cada 

categoria para recompensar o melhor jogador, 
o melhor rematador, o melhor guarda-redes, o 
melhor técnico e a equipa com mais fair-play.

 INSCRIÇÕES

Qualquer equipa que represente uma ou mais 
ordens ou sociedades de advogados pode 
participar. Não existe um número limitado por 
cidade ou país, nem um sistema de qualificação.

O MUNDIAVOCAT

Be Fair Play
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Capital do turismo de Marrocos, Marraquexe é a cidade dos mil 
e um esplendores  e das quatro cores dominantes: o vermelho 
ocre casas e muralhas, o verde das palmeiras, o azul do céu e 
o branco dos picos cobertos de neve do Atlas. 

A Medina, a praça Jemaa el Fna, os souks, a mesquita de 
Koutoubia e o palmeiral são apenas alguns dos lugares que 
tornam esta cidade tão fascinante. 

Pelo seu 20.º aniversário, o Mundiavocat regressa com orgulho 
à cidade imperial, onde conheceu os seus primeiros momentos 
de glória em 1983, 1984 e em 2000 para a 10.ª edição. 

O fervor popular pelo futebol, a atenção aos detalhes e a magia 
deste lugar são as qualidades que contribuíram para a lenda 
dos três Mundiavocat anteriores em Marraquexe. 

Além disso, a profunda tradição de hospitalidade do povo 
marroquino é para todos nós a promessa de uma receção 
calorosa, onde espírito de celebração e de amizade se 
combinam com o profissionalismo reconhecido das entidades 
marroquinas.

     MARRAQUEXE,  
O REGRESSO A ONDE TUDO COMEÇOU! 
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CERIMÓNIA DE ABERTURA - MUNDIAVOCAT 1983

ESTÁDIO DE HARTI - PARTIDA DE ABERTURA

1º MUNDIAVOCAT - 1983



Neste 20.º Campeonato do Mundo dos advogados, teremos a 
possibilidade de usar 18 campos de futebol de Marraquexe e 
arredores. 

No total, cinco campos serão em relvado natural de boa 
qualidade (Estádio Harti ou Sonarges). 
Os campos sintéticos são certificados pela FIFA e permitirão 
fazer jogos inesquecíveis graças à presença do público 
marroquino.

Os participantes ficarão alojados em 
hotéis com piscina, de 4 ou 5 estrelas, 
dependendo da categoria escolhida.
Todos eles permitirão descobrir a 
atmosfera desta incrível cidade que é 
Marraquexe.

Os hotéis estarão ligados aos campos 
por shuttles vaivém.

     AS INFRAESTRUTURAS  
DO MUNDIAVOCAT 2021
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ESTÁDIO HARTI
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TARIFAS

Regulamento de taxas de 
inscrição no torneio, de 
despesas de estadia e de 
serviços diversos.

Para confirmar a sua inscrição, 
agradecemos que respeite 
o seguinte calendário de 
pagamentos:
Até 20 de outubro de 2020:  
5 000 €
Até 20 de dezembro de 2020: 
5 000 €
Até 20 de fevereiro de 2021: 
5 000 €
Até 22 de abril de 2021: 
remanescente

Os custos de inscrição para a 20.ª edição do Mundiavocat consistem na taxa de inscrição por equipa e nas 
tarifas de alojamento por pessoa.

Estas taxas incluem:
O conjunto das despesas relativas à organização desportiva do torneio: disponibilização dos campos de futebol, 
das bolas, arbitragem (3 árbitros e 2 delegados por jogo), água nos campos, assistência médica junto às linhas, 
taças, troféus e medalhas.

TAXA DE INSCRIÇÃO POR EQUIPA

• FUTEBOL DE 11 - 7 500 €        • FUTEBOL DE 5 - 2 500 €

Preços por pessoa são baseados em um quarto duplo / twin / triplo compartilhado por duas pessoas.
Sendo o número de apartamentos de cada categoria limitado, aplicaremos a regra «primeiro pagamento 
recebido, primeiro a ser servido».

É obrigatório e sem exceção, tendo em conta os compromissos financeiros assumidos junto dos hotéis 
parceiros, reservar o alojamento através da organização para participar no Mundiavocat.

TARIFAS DE ALOJAMENTO POR PESSOA

CATEGORIA A B C

630€ 850€ 980€
PACOTE 
8 NOITES 
E EVENTO

Quarto simples e noite(s) suplementar(es): tarifas sob pedido

ESTES PREÇOS INCLUEM:
•  Acomodação em quarto duplo / twin / triplo por 8 noites, de 
sábado 22 de maio a domingo 30 de maio de 2021

• Pequeno-almoço
• Cerimónia de abertura
• Noite Mundiavocat
• Transporte aeroporto/hotel e vice-versa 
• Transfers alojamento/estádio, ida e volta 
• Assistência de repatriamento
• Tarifa de estadia
• Despesas de processamento
• Custos de estrutura da CSO, organizadora do Mundiavocat

ESTES PREÇOS NÃO INCLUEM:
• Transporte de ida e volta do seu local de residência para Marraquexe,
• Despesas pessoais (telefone, refeições, bebidas, lavandaria)
• Seguro de cancelamento



Edição de 1 de junho de 2020. A organização reserva-se o direito de alterar as condições deste regulamento.
Agradecemos que consulte regularmente todas as condições de inscrição no nosso site: 
www.mundiavocat.com

        INSCRIÇÃO DAS EQUIPAS
1.1. O torneio destina-se exclusivamente a equipas de advogados constituídas por ordens profissionais, 
agrupamentos profissionais e sociedades de advogados.
1.2. Cada equipa deve ter:
• Futebol de 11: 13 a 26 jogadores
• Futebol de 5: 6 a 13 jogadores

        QUALIFICAÇÃO DOS JOGADORES
2.1. Formação das equipas
Cada equipa deve ser constituída tendo em consideração as seguintes disposições:
Com exceção dos casos especiais referidos na alínea 2.2. abaixo, todos os jogadores devem ser:
• advogados inscritos (ou anteriormente inscritos) numa Ordem;
•  estudantes de direito ou advogados estagiários, com mais de 22 anos (nascidos antes de 31/12/1999), com o 

limite máximo de 2 por equipa para os torneios Classic e Five.

2.2 Princípios de exceções
As exceções podem incidir sobre os titulares de um diploma de estudos superiores jurídicos ou judiciários e, mais em 
geral, funcionários permanentes de sociedades de advogados, na medida em que não excedam 3 jogadores para 
os torneios de 11, e 2 jogadores para os torneios de 5. Neste caso, deverá ser fornecida uma lista que mencione os 
advogados e os não-advogados, bem como uma declaração da sociedade de advogados que garanta que os não-
advogados são efetivamente funcionários permanentes da sociedade.
Estes colaboradores devem ter mais de 30 anos de idade (nascidos antes de 31/12/1991) nos torneios Classic e Five, 
com mais de 35 anos no torneio Masters (nascidos antes de 31/12/1986), com mais de 45 anos no torneio Legend 
(nascidos antes de 31/12/1976) e mais de 55 anos no torneio Super Legend (nascidos antes de 31/12/1966).

2.3 Validação das exceções
Nenhum pedido de exceção poderá ser apresentado, nem, portanto, aceite, se for feito para um jogador não-
advogado que jogue ou tenha jogado futebol num clube profissional,  semiprofissional, ou em qualquer outro 
clube contra remuneração. Para serem elegíveis, os pedidos de exceção devem ser dirigidos ao Dr. Vincent 
Pinatel, advogado fundador do Mundiavocat, até 45 dias antes do início do torneio, o mais tardar.
Todas as condições acima especificadas relativas às exceções são imperativas, mas não suficientes para 
garantir uma exceção. A decisão final cabe à comissão de exceções, composta pelo Dr. Pinatel e pelo Dr. 
Chicco (diretor do torneio).

        COMPOSIÇÃO DAS EQUIPAS
Classic
• Advogados sem limite de idade e casos mencionados acima

Master
• Advogados com mais de 35 anos (nascidos antes de 31/12/1986) e casos mencionados acima
• 5 jogadores advogados com idade superior a 30 anos (nascidos antes de 31/12/1991)

Legend
• Advogados com mais de 45 anos (nascidos antes de 31/12/1976) e casos mencionados acima
• 5 jogadores advogados com idade superior a 40 anos (nascidos antes de 31/12/1981)

Super Legend
• Advogados com mais de 55 anos (nascidos antes de 31/12/1966) e casos mencionados acima
• 5 jogadores advogados com idade superior a 50 anos (nascidos antes de 31/12/1971)

Futebol de 5 Homens e Mulheres
• Advogados sem limite de idade e casos mencionados acima

EXTRATO DAS CONDIÇÕES DE REGISTO

1

2

3
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     ACESSO

OS DEZANOVE MUN-
DIAVOCAT ANTERIORES 

1983 - Marraquexe (Marrocos)
1984 - Marraquexe (Marrocos) 
1986 - Split (Jugoslávia) 
1988 - Argel (Argélia) 
1990 - La Grande Motte (França) 
1992 - Monastir/Sousse (Tunísia) 
1994 - Lago Balaton (Hungria) 
1996 - Limerick (Irlanda) 
1998 - Esmirna (Turquia) 
2000 - Marraquexe (Marrocos) 
2002 - Malta 
2004 - Lago Balaton (Hungria)
2006 - Antalya (Turquia) 
2008 - Alicante (Espanha) 
2010 - Antalya (Turquia) 
2012 - Rovinj (Croácia) 
2014 - Budapeste (Hungria) 
2016 - La Manga (Espanha) 
2018 - Cambrils/Salou (Espanha) 

DISTÂNCIA: 

Lisboa: 1h30 
Madri: 2h
Barcelona: 2h30 
Paris: 3h
Roma: 3h10
Londres: 3h30
Frankfort: 3h45

PALMARÉS 
POR NAÇÃO

     Itália: 8
     Brasil: 4
     Argentina: 3
     Costa Rica: 2
     México: 2
     Argélia: 1 
     Bélgica: 1
     Coreia do Sul: 1
     Espanha: 1
     França: 1
     Israel: 1
     Marrocos: 1
     Países Baixos: 1
     Portugal: 1
     Sérvia: 1
     Turquia: 1
     Ucrânia : 1

CORPORATE SPORT ORGANISATION
Informações e indicações
15/29, rue guilleminot - 75014 
PARIS - FRANÇA
+33 (0)1 77 70 65 15
info@mundiavocat.com

@mundiavocat

VINCENT PINATEL
Advogado em Marselha e 
fundador do Mundiavocat 
39, rue de la paix - 13001 
MARSEILLE - FRANÇA
+33 (0)4 91 33 15 70 
pinatel@mundiavocat.com

OS NOSSOS DADOS 
DE CONTACTO
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