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Адвокат колегії Марселя
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Шановні колеги, друзі!   

Поза всяким сумнівом відбудеться футбол - цей 
неперевершений командний вид спорту.
Братство вочевидь є конститутивною цінністю нашої 
прекрасної професії.
Зрештою, що може збагатити більше, ніж зустріч з 
адвокатами з усього світу ?

Але понад усе то є пристрасть! Пристрасть капітанів, які 
прагнуть мобілізувати свою команду.
Пристрасть гравців, які проходять через трансформацію, 
щоб отримати найкращий результат.

Насправді, із самого початку все було недосконалим. 
Але разом у спокої, серйозності й наполегливості ми 
прагнули, щоб ця подія тривала довго.

Все почалося майже 40 років тому в Марокко, 
Марракеші.
У 2021 р. ми зіграємо в Марракеші 20-ий сезон 
Mundiavocat.

Можемо вас запевнити, що це буде незабутнім.
Це - наш обов’язок!

Керівник корпоративної спортивної 
організації

П’єр ЛУЗІНЧІ 

Голова колегії адвокатів Марракеша 

Мулей СЛІМАН 
ЕЛАМРАНІ

Венсан ПІНАТЕЛЬ



 MUNDIAVOCAT 

Чемпіонат світу з футболу серед колегій 
адвокатів та юридичних фірм під назвою 
«Mundiavocat» — це турнір, до якого 
допускають адвокатів з усього світу.
На 19-ому турнірі Mundiavocat у 2018 р. 
зібралося 140 команд з 37 країн Європи, 
Америки, Азії й Африки!
Змагання, що проводяться кожні 2 роки  - парні 
роки  - тривають 9 днів, із суботи по неділю. 
Пропонується 6 турнірів: Класичний - Майстер 
- Легенда - Супер-легенда - П’ять жінок і 
чоловіків, і кожна команда бере участь в 5 - 7 
іграх, від 40 до 70 хвилин, залежно від категорії 
та успішності на турнірі.

 СУДІВСТВО

Для забезпечення належного проведення 
змагань регіональне об’єднання призначає 
арбітрів, необхідних для організації 450 матчів 
турніру. В змаганні також братимуть участь 
міжнародні арбітри. До кожного матчу будуть 
залучені 3 арбітри й 2 делегати.

 КЛЮЧОВІ МОМЕНТИ

•  Субота, 22 травня 2021 р.: зустріч із 
командами

•  Неділя, 23 травня 2021 р.: церемонія 
відкриття і парад команд пізно вранці, потім - 
матчі відкриття

•  Неділя - вівторок: груповий етап
• Середа, 26 травня 2021 р.: вечір MundiAvocat
•  Середи - субота: фінал
•  Субота 29 травня 2021 р.: нагорода 

трофеями на полі після фіналу
• Неділя, 30 травня 2021 р.: від’їзд команд

 ТРОФЕЇ

На кожному турнірі присуджуватимуться призи:
•  Чемпіони, віце-чемпіони й 3-і місця: кубки й 

медалі (золото, срібло, бронза)
•  Всі інші команди нагороджуватимуться 

кубком відповідно до місця в турнірній таблиці
•  Окрім того, за кожною категорією 

присуджуватимуться спеціальні призи 
найкращому гравцю, найкращому бомбардиру, 
найкращому голкіперу, найкращому тренеру й 
найкращій у фейр-плей команді

 РЕЄСТРАЦІЯ

Право на участь має кожна команда, що 
представляє одну або декілька колегій 
адвокатів, або юридичних фірм.
Немає жодних обмежень за кількостю на місто, 
країну або за кваліфікаційною системою. 

MUNDIAVOCAT

Be Fair Play
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Марокканська туристична столиця, Марракеш — місто тисячі 
й одного скарбу в чотирьох домінуючих кольорах: будинки 
й стіни фортець кольору червоної охри, зелені пальми, 
блакитне небо й білі засніжені вершини Атлаських гір. 

Медіна, площа Джемаа-ель-Фна, базари, мечеть Кутубія 
й пальмовий гай — лише деякі з пам’яток, що роблять це 
місто захопливим. 

У свою 20у річницю Mundiavocat з гордістю повертається до 
імперського міста, де всі запам’ятали його перші моменти 
слави в 1983, 1984 і 2000 роках під час 10го сезону. 

Загальнонародне захоплення футболом, увага до деталей і 
чарівність цього місця — це якості, що допомогли зробити 3 
попередніх турніри Mundiavocat в Марракеші легендарними. 

Окрім того, глибока традиція гостинності 
марокканців є для нас всіх запорукою теплого 
прийому, де дух свята і дружби змагається з 
визнаним професіоналізмом марокканських 
адміністративних установ. 

     МАРРАКЕШ 
ПОВЕРНЕННЯ ТУДИ, ДЕ ВСЕ 
РОЗПОЧАЛОСЬ  !
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ЦЕРЕМОНІЯ ВІДКРИТТЯ 

MUNDIAVOCAT 1983 Р.

СТАДІОН ХАРТІ - МАТЧ ВІДКРИТТЯ

1-Й МУНДІАВОКАТ - 1983



На цьому 20ому сезоні Чемпіонату світу з футболу серед 
адвокатів ми матимемо можливість користуватися 18 
футбольними полями в Марракеші та його околицях. 

Загалом 5 полів матимуть гарний натуральний газон 
(стадіон Гарті (Harti) або Сонарж (Sonarges)). 
Поля із синтетичним покриттям сертифіковані FIFA 
і дозволять проводити незабутні матчі у присутності 
марокканської публіки. 

Ви будете розміщені в 4-х або 
5-ти зіркових готелях із басейном 
залежно від обраної категорії.
Все дозволить вам поринути в 
атмосферу цього неймовірного міста, 
що називається Марракешем.

З готелю до поля надається 
трансфер.

     ІНФРАСТРУКТУРА
MUNDIAVOCAT 2021 Р. 
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СТАДІОН ГАРТІ
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ЦІНИ

Оплата внесків за реєстрацію 
для участі в турнірі, плата за 
перебування й інші послуги

Для підтвердження 
своєї реєстрації слід 
дотримуватися такого 
порядку здійснення оплати:
•  До 20 жовтня 2020 р.:  

5 000 €
•  До 20 грудня 2020 р.:  

5 000 €
•  До 20 лютого 2021 р.:  

5 000 €
•  До 22 квітня 2021 р.:  

залишок

Реєстраційний внесок для участі в 20му сезоні Mundiavocat складається з реєстраційних зборів за 
одну команду та зборів за весь час перебування на особу.

До зазначеного розміру плати входять:
усі витрати, пов’язані з організацією спортивної частини турніру: надання футбольних полів, м’ячів, 
забезпечення суддівства (участю в кожному матчі 3 арбітрів і 2 делегатів), води на полях, медичної 
допомоги на межі поля, кубків, трофеїв, медалей.

ВНЕСОК ЗА РЕЄСТРАЦІЮ КОМАНДИ 
• ФУТБОЛ НА 11 - 7 500 €        • ФУТБОЛ НА 5 - 2 500 €

Ціни з особи розраховані на двомісний / двомісний / тримісний номер.
Через обмежену кількість номерів за кожною категорією ми застосовуватимемо правило 
«обслуговування в порядку отримання авансового внеску».
Щоб мати змогу брати участь у турнірі Mundiavocat, обов’язковим і невідступним є бронювання 
свого помешкання через посередника організації з урахуванням фінансових зобов’язань, взятих у 
партнерських готелях.

ВНЕСОК ЗА ПЕРЕБУВАННЯ НА ОСОБУ

КАТЕГОРІЯ A B C

630€ 850€ 980€
ТАРИФ НА 
8 НОЧЕЙ 
І ЗАХОДИ

Одномісний номер і додаткові ночі: ціни за запитом

В ЦІНУ ВХОДЯТЬ: 
•  Проживання в двомісному номері / тримісному / тримісному номері 

на 8 ночей, з суботи 22 травня до неділі 30 травня 2021 рoky
• Сніданок
• Церемонія відкриття
• Вечір Mundiavocat
• Трансфер з аеропорту до готелю та назад 
• Трансфер із помешкання до стадіону туди й назад 
• Допомогу в разі репатріації
• туристичний податок
• Плата за оформлення документів
• Організаційні внески КСО, організатора Mundiavocat

В ЦЮ ЦІНУ НЕ ВХОДЯТЬ:
•  Дорога туди - назад із вашого помешкання до Марракеша
• Особисті витрати (на телефон, їжу, напої, прання одягу)
• Скасування страховки



Видання від 1 червня 2020 р. Організація залишає за собою право змінювати умови цього регламенту.
Просимо регулярно перевіряти всі умови реєстрації на нашому веб-сайті   
www.mundiavocat.com

        РЕЄСТРАЦІЯ КОМАНД
1.1. Tурнір призначений винятково для команд адвокатів, що входять до складу колегій, об’єднань 
адвокатів та юридичних фірм.
1.2. Кожна команда повинна мати в своєму складі:
• для гри в футбол у форматі 11 на 11: від 13 до 26 гравців
• Футбол на 5:  від 6 до 13 гравців

        КВАЛІФІКАЦІЯ ГРАВЦІВ
2.1. Формування команд
Формування команд відбувається з урахуванням таких положень:
За винятком випадків відступу від правил, зазначених нижче в п. 2.2, гравці мають бути:
• зареєстрованими адвокатами (або раніше зареєстрованими) в колегії адвокатів;
•  студентами юридичних факультетів або адвокатами-стажерами віком від 22 років (із датою 

народження до 31.12.1999 р.), але не більше 2-ох на команду для турнірів «Класичний» і «П’ять».

2.2 Принципи відступу від правил
Відступи від правил можуть стосуватися власників дипломів про вищу юридичну або суддівську освіту, 
а також в цілому постійних працівників юридичних фірм за умови, що їх не більше 4 гравців на команду 
в турнірах на 11 і не більше 2 гравців – в турнірах на 5. В цьому разі має бути наданий перелік адвокатів 
та осіб, які не є адвокатами, а також довідка, видана відповідною юридичною фірмою, про те, що такі 
особи дійсно є постійними працівниками фірми.
Ці працівники мають бути старше 30 років (дати народження до 31.12.1991 р.) для турнірів 
«Класичний» і «П’ять»; старше 35 років для турніру «Майстер» (дати  народження до 31.12.1986 р.); 
старше 45 років для турніру «Легенда» (дати  народження до 31.12.1976 р.) і старше 55 років для 
турніру «Супер-легенда» (дати  народження до 31.12.1966 р.).

2.3 Ухвалення випадків відступу від правил
Не може бути подано й, відповідно, погоджено жодної заявки на відступ від правил для особи, яка не 
є адвокатом, грає або грала у футбол в професійному або напівпрофесійному клубі, або в будь-якому 
іншому клубі на платній основі. Заявки на відступ від правил приймаються, лише якщо вони адресовані 
пану Венсану Пінателю, адвокату й засновнику Mundiavocat, не пізніше ніж за 45 днів до початку 
турніру.
Всі вищенаведені умови, що стосуються випадків відступу від правил, є обов’язковими, але 
недостатніми для того, щоб гарантувати такий відступ. Остаточне рішення приймає комітет з розгляду 
випадків відступу від правил, до складу якого входять пани Пінатель та Чікко (директор турніру).

        СКЛАД КОМАНД
Classic
• адвокати без вікового обмеження та згадані вище особи

Майстер
• Адвокати старше 35 років (дати народження до 31.12.1986 р.) і вищезазначені особи
• 5 гравців, які є адвокатами, старше 30 років (дати народження до 31.12.1991 р.)

Легенда
• Адвокати старше 45 років (дати народження до 31.12.1976 р.) і вищезазначені особи
• 5 гравців, які є адвокатами, старше 40 років (дати народження до 31.12.1981 р.)

Супер-легенда
• Адвокати старше 55 років (дати народження до 31.12.1966 р.) і вищезазначені особи
• 5 гравців, які є адвокатами, старше 50 років (дати народження до 31.12.1971 р.)

Футбольний турнір «5 чоловіків і жінок»
• адвокати без вікового обмеження та згадані вище особи

ОСНОВНІ УМОВИ РЕЄСТРАЦІЇ 

1

2

3
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19 ПОПЕРЕДНІХ ТУРНІРІВ 
MUNDIAVOCAT  
1983 р. - Марракеш (Марокко)
1984 р. - Марракеш (Марокко) 
1986 р. - Спліт (Югославія) 
1988 р. - Алжир (Алжир) 
1990 р. - Ла-Гранд-Мотт (Франція) 
1992 р. - Монастір/Сус (Туніс) 
1994 р. - озеро Балатон (Угорщина) 
1996 р. -  Лімерик (Ірландія) 
1998 р. -  Ізмір (Туреччина) 
2000 р. - Марракеш (Марокко) 
2002 р. - Мальта 
2004 р. - озеро Балатон (Угорщина)
2006 р. - Анталія (Туреччина) 
2008 р. - Аліканте (Іспанія) 
2010 р. -  Анталія (Туреччина) 
2012 р. - Ровінь (Хорватія) 
2014 р. -  Будапешт (Угорщина) 
2016 р. - Манга (Іспанія) 
2018 р. - Камбрилс/Салоу (Іспанія) 

ВІДСТАНЬ:  

Лісабон : 1 год. 30 
Мадрид : 2 год
Барселона : 2 год 30 хв 
Париж : 3 год
Рим : 3 год 10 хв
Лондон : 3 год 30 хв
Франкфурт : 3 год 45 хв

НАЦІОНАЛЬНИЙ 
РЕЙТИНГ
     Італія : 8
     Бразилія : 4
     Аргентина : 3
     Коста-Ріка : 2
     Мeксика : 2
     Алжир : 1 
     Бельгія : 1
     Південна Корея : 1
     Іспанія : 1
     Франція : 1
     Ізраїль : 1
     Марокко : 1
     Нідерланди : 1
     Португалія : 1
     Сербія : 1
     Туреччина : 1
     Україна : 1

КОРПОРАТИВНА СПОРТИВНА 
ОРГАНІЗАЦІЯ
Інформація та довідка 
15/29, ру Гільеміно - 75014 
ПАРИЖ - Франція
+33 (0)1 77 70 65 15
info@mundiavocat.com

ВЕНСАН ПІНАТЕЛЬ
Адвокат в м. Марсель і 
засновник Mundiavocat
39, ру де ля Пе - 13001 
МАРСЕЛЬ - Франція
+33 (0)4 91 33 15 70 
pinatel@mundiavocat.com

НАШІ 
КООРДИНАТИ 

@mundiavocat
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