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SAINT-TROPEZ 

6 TORNEIOS   
Classic • Master • Legend • Super-Legend • Five Women & Men

FRANCE



Para o futebol de advogados e notários, os anos ímpares são normalmente dedicados a torneios 
continentais (AmericaLawyers, AsiaLawyers, AfricaLawyers, EuroLawyers). 
Por questões de saúde e incertezas políticas, convidamo-lo a jogar em 2023 um torneio excecional 
aberto a equipas de todo o mundo:

Os campos das cidades de Saint-Tropez, Sainte-Maxime, Grimaud, Cogolin... todos em perfeito 
estado, estão à nossa disposição. 
 
Vemo-nos brevemente em Saint-Tropez para este grande evento internacional de futebol para 
advogados e notários. 

Vincent PINATEL e Pierre LUSINCHI  
Fundadores do Mundiavocat

Um sorteio orientado  
para que em cada grupo de qualificação haja uma equipa 

da América, Ásia, África e Europa.

5 DIAS DE COMPETIÇÃO  
3 dias de grupos, 2 dias de fases finais   

 
6 TORNEIOS   

                                 • Classic (sem limite de idade) 
                                 • Master (mais de 35 anos) 
                                 • Legend (mais de 45 anos) 
                                 • Super-Legend (mais de 55 anos)  
                                 • Five Women (sem limite de idade) 
                                 • Five Men (sem limite de idade)



Bem-vindo/a 

 
Saint-Tropez pode orgulhar-se de uma reputação internacional que se nutre de seu rico passado e do seu importante 
património cultural e natural. No entanto, cabe-nos renovar constantemente a nossa oferta turística e oferecer 
eventos de qualidade aos nossos visitantes e residentes. 
 
A influência desportiva da nossa cidade é um grande desafio para o nosso mandato e optámos por dar impulso a 
uma nova dinâmica com, entre outras coisas, a criação de novos eventos de altíssimo nível, como o "Open de 
Saint-Tropez", "Masters de pétanque" ou mesmo o espetacular "SailGP". Esses novos encontros colocam agora 
Saint-Tropez no mapa dos eventos desportivos internacionais. 
 
Foi esta ambição que nos levou, a mim e ao meu dinâmico adjunto do desporto, Christophe COUTAL, a candidatar- 
nos para acolher em Saint-Tropez a edição de 2023 do Campeonato Mundial de Futebol de Advogados,  
de 6 a 11 de junho próximo. 
 
Esta competição reunirá no Golfo de Saint-Tropez mais de 1200 entusiastas do desporto, oriundos de 60 Ordens 
de Advogados de todo o mundo, e gostaria de agradecer calorosamente aos organizadores, bem como às 
comunas vizinhas que concordaram em acompanhar-nos nesta aventura. 
 
Gostaria de dar as boas-vindas a todas as equipas a Saint-Tropez e desejar-lhes uma excelente competição. 
 
 

Boa competição a todos! 

 
Com uma Sociedade Náutica com mais de um século, Saint-Tropez é sem dúvida a meca dos desportos aquáticos. 
No entanto, não é só na água que se exprime a desportividade da nossa cidade. 
 
Saint-Tropez viu de facto crescer grandes campeões: Marcel AUBOUR, guarda-redes da equipa de futebol francesa, 
as irmãs TRINQUET, medalhadas olímpicas em esgrima, e ainda Isabelle DEMONGEOT, a número dois no ténis 
francês nos anos 80, para citar apenas algumas das figuras notáveis entre os muitos campeões de Saint-Tropez, 
partilhando todos eles o amor pelo seu desporto e Saint-Tropez pregado no peito. 
 
Saint-Tropez é uma cidade voltada para o desporto. Para além das disciplinas oferecidas pelas nossas 17 UST e 
23 associações, o município esforça-se por desenvolver um rico leque de atividades tanto para crianças, como 
para adultos. Esta dinâmica acompanha a melhoria das nossas instalações desportivas, como aconteceu anterior-
mente com a adaptação do novo estádio Marcel Aubour. 
 
Estamos orgulhosos e felizes por esta instalação completamente renovada poder acolher a Final do Campeonato 
Mundial de Futebol de Advogados. 
 
Boa competição a todos! Viva o futebol! 

Sylvie SIRI  
Presidente de Saint-Tropez 

Conselheiro regional 

Christophe COUTAL 
Adjunto do Desporto de Saint-Tropez
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É no cenário de Saint-Tropez, sem dúvida uma das mais belas e famosas cidades do mundo situada em França, 
às margens do Mar Mediterrâneo, que vamos organizar esta competição de terça-feira 6 de junho (sorteio) 
a domingo, 11 de junho (finais). 
O desfile terá lugar no porto de Saint-Tropez, em frente aos mais belos iates do mundo, e a "Nations Cup 
Party" na famosa Place des Lices, no coração da cidade. O ambiente festivo desta cidade é incomparável, as 
paisagens envolventes são sumptuosas e as praias paradisíacas. 

Não perca este novo grande encontro fraternal e desportivo!

SAINT-TROPEZ 
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A Nations Cup 2023 é um torneio internacional de futebol reservado a advogados, notários e magistrados de todo 
o mundo. Seguindo numa expertise e regras de organização semelhantes a torneios já organizados pela Organização
do Desporto Empresarial (Mundiavocat, Eurolawyers, Americalawyers, Asialawyers, Tournoi des Avocats
Francophones, Tournoi de Paris), o torneio está aberto a equipas de todo o mundo.
A competição terá lugar durante 5 dias, de quarta-feira 7 a domingo 11 de junho de 2023. O sorteio
será realizado na terça-feira, 6 de junho, à noite.
Serão organizados 6 torneios de futebol:

• Classic (sem limite de idade)
• Master (mais de 35 anos)
• Legend (mais de 45 anos)
• Super-Legend (mais de 55 anos)
• Five Women (sem limite de idade)
• Five Men (sem limite de idade)

Cada equipa jogará entre 4 e 6 jogos de 40 a 80 minutos dependendo da sua categoria e dos seus resultados no 
torneio.

Estádio Marcel AUBOUR - Saint-Tropez

Arbitragem
Para garantir o bom andamento da competição, a Federação Francesa de Futebol porá à disposição 
os árbitros necessários para a organização dos jogos do torneio. Para cada jogo, serão, assim, 
designados três árbitros e dois delegados. 

Troféus
Serão atribuídos prémios individuais e coletivos: 
• 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;
• Além disso, serão atribuídos prémios especiais em cada torneio, aos melhores jogadores, aos
melhores marcadores, aos melhores guarda-redes, aos melhores treinadores e às equipas com mais
fair play.

Inscrições
Qualquer equipa que represente uma ou mais ordens ou sociedades de advogados e notários é 
elegível para participar. Não existe um número limitado por cidade ou país, nem um sistema de 
qualificação.

Momentos-chave
Receção das equipas 
Sorteio 

Cerimónia de abertura 
Desfile das equipas. Jogo de abertura 

Fase de grupos 

Início da fase final  
“Nations Cup Party” 

Finais  
Entrega de troféus em campo 
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Para confirmar a sua inscrição, agradecemos 
que cumpra o calendário de pagamentos 
abaixo: 

Antes de 15/11/2022 : 5 000 € 
Antes de 15/02/2023 : 5 000 €  
Antes de 15/04/2023 : restante

CALENDÁRIO 
de pagamentos

Taxa de inscrição por equipa

Futebol de 11:  4 000 €  - Futebol de 5:  1 500 € 
Estas taxas incluem: 
Todas as despesas relacionadas com a organização desportiva do torneio: disponibilização dos campos de futebol, bolas, 
coletes, arbitragem (3 árbitros e 2 delegados por jogo), água nos campos, assistência médica junto às linhas, comunicação 
dos resultados e do calendário, taças, troféus e medalhas. 

Tarifas de alojamento por pessoa
É obrigatório e não derrogatório, dados os compromissos financeiros assumidos pelo CSO para com os hotéis parceiros, 
reservar o seu alojamento através do CSO a fim de participar na Nations Cup. 
Como o número de alojamentos por categoria é limitado, aplicamos a regra do "primeiro a chegar, primeiro a ser servido". 

Tarifas por pessoa com base num quarto duplo (2 camas) partilhado por duas pessoas: 
 

Residência de férias Hotel conforto Hotel categoria superior 
Lou Riou ou equivalente        Hôtels Windward, La Romarime ou equivalente  Hôtel La Bastide du Port ou equivalente 

www.louriou-vacances.com          windward-saint-tropez.hotelmix.fr • www.hotel-laromarime.net www.bastideduport.com

5 noites 590 € 790 € 1 140 € 
e eventos  
Nota: as residências de férias incluem residências de arrendamento (apartamentos) e residências móveis (bungalows). 
Todas estas instalações estão equipadas com uma kitchenette. Portanto, o pequeno-almoço não está incluído. Não hesite 
em contactar-nos para mais detalhes. 

Tarifas para quarto individual, noite adicional e autocarro privado sob consulta. 

Estes preços incluem:
• O alojamento para 5 noites: ENTRADA terça-feira 06 de junho - SAÍDA domingo 11 de junho de 2023;
• O pequeno-almoço apenas em hotéis de conforto e de categoria superior;
• O sorteio;
• A cerimónia de abertura;
• A "Nations Cup Party";
• A assistência ao repatriamento;
• As taxas administrativas;
• Os custos estruturais do CSO, organizador da Nations Cup.

Estes preços nao incluem:
• O transporte de ida e volta do seu local de residência para a baía de Saint-Tropez;
• Os transfers hotel/estádio e vice-versa: é recomendável alugar um carro para se deslocar facilmente no Golfo

de Saint-Tropez;
• As taxas turísticas a pagar diretamente aos hotéis;
• As despesas pessoais (alimentação, bebidas, lavagem de roupa, extras diversos, etc.);
• O seguro de cancelamento.

Tarifas



Edição de 1 de outubro de 2022. 
A organização reserva-se o direito de alterar as condições deste regulamento. 
Agradecemos que consulte regularmente todas as condições de inscrição em mundiavocat.com 
 
  

1 - Inscrição das equipas 

1.1. O torneio destina-se exclusivamente a equipas compostas por advogados/as inscritos/as em Ordens, grupos de Ordens e 
sociedades de advogados, notários e magistrados. 
1.2. Cada equipa deve ter:  

• Futebol de 11: 13 a 26 jogadores 
• Futebol de 5: 6 a 13 jogadores/as 

 

2 - Qualificação dos/as jogadores/as 

2.1. Formação das equipas 
Cada equipa deve ser constituída tendo em consideração as seguintes disposições: 
Com exceção das derrogações referidas na alínea 2.2. abaixo, todos/as os/as jogadores/as devem ser: 
· Advogados/as inscritos/as - ou anteriormente inscritos/as - na Ordem dos Advogados. 
· Notários/as registados/as - ou anteriormente registados/as - numa Ordem dos Notários. 
· Magistrados/as - ou antigos magistrados/as - nas diferentes jurisdições dos seus respetivos países. 
· Estudantes ou estagiárias, numa destas três profissões, com idade superior a 22 anos (nascidos antes de 31/12/2001),  
  no limite de 2 por equipa para os torneios Classic e Five Women & Men. 
 
2.2 Princípios das derrogações  
As derrogações podem dizer respeito aos titulares de um diploma de estudos jurídicos ou judiciais superiores e, mais genericamente, 
aos colaboradores permanentes de sociedades de advogados, cartórios notariais ou jurisdições diferentes. O número de derrogações 
não pode exceder 3 jogadores/as por equipa. Neste caso, deve ser fornecida uma lista de derrogadores e não derrogadores, bem 
como uma declaração de emprego que garanta que os derrogadores são colaboradores permanentes da empresa. Esses colabo-
radores devem ter mais de 30 anos (nascidos antes de 31/12/1993) nos torneios Classic e Five Women & Men, mais de 35 
anos no torneio Master (nascidos antes de 31/12/1988), mais de 45 anos no torneio Legend (nascidos antes de 31/12/1978) 
e mais de 55 anos no torneio Super Legend (nascidos antes de 31/12/1968). 
 
2.3 Validação das derrogações 
Não poderá ser apresentado qualquer pedido de derrogação e, portanto, aceite, para um/a jogador/a que jogue ou tenha jogado 
futebol num clube profissional, semiprofissional ou em qualquer outro clube mediante remuneração. Para serem elegíveis, os 
pedidos de derrogação devem ser dirigidos a Vincent Pinatel, advogado fundador do Mundiavocat, o mais tardar 45 dias antes 
do início do torneio. Todas as condições acima especificadas relativas às derrogações são imperativas, mas não suficientes para 
garantir uma derrogação. A decisão final cabe à Comissão das derrogações composta Vincent Pinatel e Thibault Pagnier (Diretor 
do torneio). 
 

3 - Composição das equipas 

• Classic 
· Advogados, notários ou magistrados sem limite de idade e casos acima mencionados. 
• Master 
· Advogados, notários ou magistrados com mais de 35 anos (nascidos antes de 31/12/1988) e casos acima mencionados  
· 5 jogadores advogados, notários ou magistrados com mais de 30 anos (nascidos antes de 31/12/1993). 
• Legend 
· Advogados, notários ou magistrados com mais de 45 anos (nascidos antes de 31/12/1978) e casos acima mencionados  
· 5 jogadores advogados, notários ou magistrados com mais de 40 anos (nascidos antes de 31/12/1983). 
• Super Legend 
· Advogados, notários ou magistrados com mais de 55 anos (nascidos antes de 31/12/1968) e casos acima mencionados  
· 3 jogadores advogados, notários ou magistrados com mais de 50 anos (nascidos antes de 31/12/1973). 
• Five Women & Men 
· Advogados/as, notários/as ou magistrados/as sem limite de idade e casos acima mencionados.

Termos e Condições de Registo
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CORPORATE SPORT ORGANISATION  
15/29, rue Guilleminot  - 75014 PARIS - FRANÇA 
+33 (0)1 77 70 65 15  - info@mundiavocat.com

parceiros oficiais

w w w . m u n d i a v o c a t . c o m
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