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The IWFF World club championships cup

Mallorca Walking Football Tournament
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Fax : 0049-2874-9017765
Website: www.mallorca-tournament.com
Facebook: www.facebook.com/MallorcaWalkingFootball
E-mail: info@mallorca-tournament.com

Beste voetballiefhebbters, 

Langs deze weg nodigen we jullie vereniging/ team uit om deel te nemen aan het 
IWFF World club championships cup walking football voor clubteams.

Het IWFF World club championships cup walking football voor clubteams wordt georganiseerd door de 
ervaren toernooi organisatie M.F.E met support van de IWFF en gemeente Calvia en het toeristenbureau van 
Mallorca. Het doet ons genoegen om jullie uit te nodigen voor dit kampioenschap.

Het wereldkampioenschap walking football voor clubteams vindt plaats van donderdag 21 oktober tot 
en met maandag 25 oktober 2021 in Santa Ponça.

Het is mogelijk om extra dagen voor en na het toernooi te boeken, dus laat het ons weten wanneer je plannen 
hebt om wat langer te blijven.

Voetballen op Mallorca is erg leuk. Dit kosmopolitische eiland heeft enorm veel te bieden, dus dit is je kans om 
je vakantie te combineren met een geweldig Malloca Walking Football Toernooi. Met een fantastische keuze 
aan hotels, appartementen en sportfaciliteiten om de hoek wachten jou en je team 4 nachten/5 dagen die je 
niet snel zult vergeten!

We hebben een aantal drie- en viersterren hotels en appartementen (2/3 sleutels klasse) geselecteerd,  
allemaal in de buurt van het sportcomplex en de mooie en schone stranden van Santa Ponça. Het vliegveld is 
slechts 25 minuten van het hotel/appartement af, zodat je snel op je vakantieverblijf bent en je vakantie/ 
toernooi kan beginnen.
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Familie, vrienden en collega’s zijn ook van harte welkom om vakantie te houden en/of te komen kijken, hun team aan te moedigen 
of gewoon lekker op het strand te liggen.

Wie zijn familie, partners of vrienden wil meenemen, pro�teert van dezelfde prijzen als de voetbalspelers, inclusief het vervoer van 
en naar het vliegveld en speciale kortingen voor eventuele geplande excursies.
Laat ons even weten wie je wilt meenemen, dan regelen wij de rest. Santa Ponça is een fantastisch resort met alle gemakken voor 
jou en je team, dus waarom maak je er niet gewoon meteen een mooie vakantie van? Zo begin je de zomer met een goed humeur 
en met een kleurtje!

Walking football club teams (m/v)

De deadline is 15 september 2021. Voor aanmeldingen na deze 
datum contacteer a.u.b. de organisatie.

Wil je zonder voetbalteam komen?
Geen probleem!

Toernooi

Wie kan zich inschrijven?

Deadline voor aanmelding!

Alle wedstrijden worden gespeeld volgens een zorgvuldig gepland schema. Elk team heeft één of twee dagen vrij, zodat 
je tijd hebt om het prachtige eiland te verkennen. Op verzoek zijn er een aantal leuke excursies beschikbaar. Het toernooi 
vindt plaats op buitenvelden binnen het sportcomplex van Santa Ponça. De teams spelen spelen 6 tegen 6 met keeper.

De wedstrijden worden gespeeld volgens de Walking Football reglementen van de IWFF en staan onder leiding van  
internationale scheidsrechters.

ongeacht 
aantal spelers

• De velden zijn van kunstgras.  
• Dit betekent dat er alleen mag worden gespeeld op zaalvoetbalschoenen,speciale Astro turf voetbalschoenen  
 of voetbalschoenen met plastic noppen. 
• De wedstrijden worden gespeeld volgens de Walking Football reglementen van de IWFF en staan onder leiding van  
 internationale scheidsrechters (6 tegen 6 met keeper).
• Het toernooi wordt gespeeld over een periode van drie dagen. Je team speelt de groepsfase op 
 vrijdag of zaterdag. Op zondag zijn de knock-outronden en de �nales.
• Er wordt gespeeld met balgrootte Nr.5
• Er wordt gespeeld op kleine doelen

Er zijn 5 klassen:

€ 175 per team 
Toernooikosten

• Klasse voor heren vanaf 50 jaar
• Klasse voor heren vanaf 60 jaar
• Klasse voor heren vanaf 70 jaar
• Klasse voor dames vanaf 40 jaar
• Klasse voor dames vanaf 50 jaar
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Je hebt de keuze uit diverse hotels en appartementen. Alle hotels en appartementen, de prijzen en de beschrijvingen kun je 
vinden op onze website www.mallorca-tournament.com 

Hotels en appartementen in Santa Ponca
Bij de toernooien is er een gevarieerd aanbod aan huisvesting zodat er voor ieder budget een passende accommodatie 
beschikbaar is. De geselecteerde hotels & appartementen zijn met zorg uitgezocht. In het geval van de hotels gaat het om 3- of 
4-sterrenhotels met moderne faciliteiten, sommige met voetbalvelden bij het hotel waarop je gratis kunt trainen, comfortabele 
kamers met airconditioning, een uitgebreide keuze aan bu�etmaaltijden waar iedereen wel iets van zijn smaak vindt, dag- en 
avondamusement, en zeer vriendelijk personeel. De hotels in Santa Ponca bevinden zich dichtbij het sportcomplex, en op 150 
meter van het strand. 

Tevens kun je kiezen uit een aantal mooie appartement complexen welke gunstig geprijsd zijn en dicht bij het   sportcomplex en 
de schone en mooie stranden van Santa Ponsa liggen. 

•   Accommodatie voor vier nachten in een 3-sterren- of 4-sterrenhotel
•   Of een accommodatie voor vier nachten in een appartement (klasse 2/3 sleutels)
•   Warm en koud ontbijtbu�et (alleen in de hotels)
•   Diner inclusief wijn of water (alleen in de hotels - behalve in het Hotel Playas del Rey)
•   Trofee/ beker voor elk deelnemend team
•   Deelnemerspolsbandje voor elke deelnemer
•   Welkomstdrankje (alleen in de hotels) 
•   Diverse georganiseerde party’s op het sportcomplex 
•   Airport transfer(met airconditioning) tussen de luchthaven en uw accommodatie V.V.
•   Op locatie & luchthaven assistentie van onze touroperator Viajes Adramar.

De vanaf prijs voor de toernooi periode van 4 nachten/ 5 dagen;

Vanaf € 207 voor een 3-sterrenhotel 
Vanaf € 230 voor een 4-sterrenhotel 
Vanaf € 247 voor een 4 sterren superior hotel 
Deze prijzen zijn per persoon en gebaseerd op 2 personen per kamer.
 

Vanaf € 107 voor een appartement (klasse 2 sleutels)
Deze prijs is per persoon en gebaseerd op 5 personen per appartement.

Alle prijzen voor de diverse hotels en appartementen zijn te vinden op onze website 
www.mallorca-tournament.com

De vluchten zijn niet bij de prijs inbegrepen. 
Het is ook mogelijk extra dagen voor en na het evenement te boeken

Mallorca Football Events verzorgt het gehele pakket, inclusief 
accommodatie, airport transfer en toernooideelname. Het is dus niet 
mogelijk om alleen een toernooiplek te boeken en zelf uw accommodatie 
te regelen!

Hotels en appartementen 

Pakketprijzen

De prijzen zijn inclusief

De prijzen zijn exclusief toeristenbelasting. 
Deze is te vinden in de prijsbijlage op onze 
website. Deelnemers betalen deze belasting 
bij aankomst in het hotel of appartement. 

Double Room
€ 207 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole period

Double Room
€ 230 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole period

Double Room
€ 247 p.p.

Hotel incl. breakfast & dinner
whole periodsuperior

Apartment
€ 107 p.p.

whole period
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will

LOVE
it !!! 

De instructies voor het boeken en de betaalmogelijkheden zijn te vinden op het inschrij�ormulier.

De transfers tussen het vliegveld en de accommodatie zijn inbegrepen in de prijs. Dit geldt ook voor 
teams of families die extra dagen boeken.

De kosten voor de vlucht kunnen lager uitvallen wanneer je een paar dagen eerder of later vliegt. Hoe 
eerder je de vlucht boekt hoe goedkoper de tickets zullen zijn. 

Als jouw team wil deelnemen aan het IWFF wereldkampioenschap walking football voor clubteams in oktober 2021 moeten 
het inschrijvingsformulierformulier en alle betalingen op 15 september 2021 binnen zijn. In overleg met de organisatie zijn 
aanmeldingen na 15 september 2021 mogelijk.

Wie zich het eerst aanmeldt, heeft de grootste keuze in hotels of appartementen. 
Je kunt jouw inschrijving e-mailen naar info@mallorca-tournament.com

Het aantal plaatsen / bedden is gelimiteerd, dus zorg  ervoor dat je betaling op tijd gedaan wordt om verzekerd te zijn 
van een plaats in het toernooi voor je team!

Visa

Als je een visum nodig hebt voor Spanje, zorg er dan voor dat de organisatie van het toernooi respectievelijk voor 1 
september 2021  een lijst met alle leden van jouw delegatie in het bezit heeft. Hierop moet van alle delegatieleden voor- en 
achternaam, geboortedatum, paspoortnummer, afgiftedatum en vervaldatum vermeld zijn. De visumprocedure bij de 
Spaanse ambassade is zeer streng. Wees dus op tijd met je aanvraag! 

Wij zijn niet verantwoordelijk wanneer een team niet kan deelnemen door een te late aanvraag.

Belangrijk: 
De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of letsel die ontstaat tijdens of door deelname aan dit toernooi. Het 
deelnemen is op eigen risico. We adviseren alle teams om een goede reisverzekering af te sluiten, inclusief dekking van 
medische kosten tijdens het verblijf op Mallorca.

Voor verdere informatie kun je het beste naar onze webpagina 
www.mallorca-tournament.com gaan. Je kunt een toernooibrochure aanvragen door 
een mail te sturen naar info@mallorca-tournament.com 

We hopen je aanmelding snel te ontvangen en heten je alvast hartelijk welkom op het 
IWFF wereldkampioenschap walking football voor clubteams.

Vul op het aanmeldformulier je eerste, tweede en derde keuze in. We zullen ons best doen om jouw team onder te brengen in het 
door jullie gekozen hotel. Als dit hotel niet meer beschikbaar is, zal  Viajes Adramar je informeren over de overige beschikbare 
hotels. We adviseren om zo snel mogelijk te reserveren om teleurstellingen te voorkomen. Het aantal bedden is beperkt en de 
animo is groot.

Transport

Inschrijven

De organisatie

COVID 19 / Coronavirus
Vanwege het Coronavirus/ Covid19 kan de organisatie gedwongen worden het toernooi te annuleren vanwege 
wijzigingen in de gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen die op dat moment worden aanbevolen of gehandhaafd door 
de lokale overheden of de internationale wetgeving.

Als dit gebeurt, let dan op:
• U ontvangt het volledige inschrijfgeld voor uw team terug
• U ontvangt een volledige restitutie van de reeds betaalde gelden ( Er zal per persoon 10 € in rekening worden 
gebracht voor administratiekosten)


