


Em Junho 2018 16 equipas representando El Salvador, Itália, Portugal, Espanha, Inglaterra, Estados Unidos e Portugal, reuniram-se 

na Figueira da Foz, Portugal, para dar início a uma nova era na Competição Juvenil de Futebol de Praia. 

A primeira edição da Madjer Youth Beach Soccer Cup foi um momento muito especial para todos que nela participaram! Em 

2019 a Madjer Cup promete mais equipas, mais competição, mais animação e sobretudo mais espírito de fair play! Faça parte 

deste histórico evento multicultural, no qual se reunirão os mais talentosos jovens jogadores de futebol de praia do mundo, 

competindo na 2ª Edição da Madjer Youth Cup.

Este incrível evento é o local perfeito para unir e mostrar os melhores jogadores juvenis de todo o mundo, que representam os 

futuros jogadores profissionais deste fantástico esporte. Neste evento será apresentado o mais alto nível mundial de futebol de 

praia juvenil, e se realizará em uma das melhores praias esportivas do mundo, localizada em Figueira da Foz, Portugal.

o evento





 VERÃO 2019 - 20, 21, 22 e 23 DE JUNHO
  Este evento de 4 dias será realizado no terceiro fim de semana de junho de 2019. O evento começará com uma recepção das equipes 

na quinta-feira à tarde, 20 de junho. As partidas competitivas começarão de 21 a 22 de junho, seguidas das semifinais e finais no 

domingo, 23 de junho.

 Figueira da Foz, Portugal
 Sol, Mar, Areia e Esporte proporcionam o ambiente perfeito para apoiar uma celebração multicultural pelo amor do futebol de praia. O 

projeto Figueira Beach Sports City existe para criar programas inovadores para esportes de praia e posicionar a Figueira da Foz como o 

principal destino mundial de eventos esportivos de praia. Localizado nas belas praias da Baía de Buarcos, a Arena de esportes de praia 

foi projetada especificamente para atender às necessidades das equipes de esportes de praia, tanto para o nível amador quanto para o 

profissional. Existe um campo principal, quatro campos secundários, vestiários, bar, um restaurante e áreas sociais e de entretenimento.

quando 

onde 

Experience Sun, Sea, Sand and Sport

FIGUEIRA DA FOZ, PORTUGAL - BEACH SPORTS CITY





  O local do evento será composto por várias áreas:

  Zona de Competição, Zona de Diversão e Zona de Aquecimento

local do evento



Grupos Etários: Masculino Sub16, Sub18 e Feminino Sub 18

(* Mais divisões de idade estão previstas para 2020 e 2021)

Entre em contato conosco, independentemente dos grupos de idade listados acima, pois podemos adicionar mais 

divisões se recebermos interesse suficiente. Informações sobre sua equipe nos ajudarão a planejar eventos futuros.

Divisões de idade definidas:

Sub16 - Ano de nascimento é 2003/2004

Sub 18 - Ano de nascimento é 2001/2002

Quantidade de equipes:

Um máximo de 16 equipes para cada escalão de idade.

Número mínimo de jogadores = 6 jogadores

Número máximo de jogadores = 12

Día 1 - Recepção das equipes

Día 2 & 3 - Fase dos grupos

Día 4 - Semifinales y Finales

Um mínimo de 5 jogos serão jogados por cada equipe.

estrutura do torneo





 Em 2019 organizaremos diversos concursos de habilidades individuais, de forma a aumentar a diversão e os momentos de convívio entre 

todos. Os jogadores terão a oportunidade de participar em competições individuais ou de pequenas equipas como :

concursos de habilidades individuais

Eventos Individuas:

Remates á Baliza

Remates de Bicicleta

Passes entre dois jogadores

Eventos de equipe:

2 Jogadores passes pelo Ar



 Para tornar as coisas mais fáceis para os treinadores, diretores e jogadores, vários pacotes opcionais estão disponíveis, incluindo serviço de ida 

e volta ao aeroporto e acomodações especialmente organizadas (incluindo comida), que podem ser compradas. As equipes poderão 

escolher o tipo de pacote de alojamento que melhor se adapte às suas necessidades pessoais e financeiras. As opções de Hotel, Hostel e 

Camping estarão disponíveis para as equipes participantes deste evento.

Taxa Standard: 495€ por equipe 

Taxa Standard desconto antecipado: 400€ por equipe 
*(Inscreva sua equipe e pague taxa de inscrição antes de 31 de Dezembro de 2018) 

Taxa Standard desconto antecipado: 450€ por equipe 
*(Inscreva sua equipe e pague taxa de inscrição antes de 31 de março de 2019)

As Taxas standard cobrem o custo do seguro de jogador e evento, medalhas, t-shirts de eventos, árbitros, arena e instalações de configuração 

e manutenção, recepção de jogadores, etc.

logistica

Custos



Troféu de primeiro lugar 

Medalhas de alta qualidade para primeiro, segundo e terceiro lugar

T-shirts “Campeões” (para o primeiro lugar)

Prêmio Golden Glove (menor número de golos no torneio)

Prémio Golden Toe (maior número de golos marcados)

Todos os jogadores recebem uma T-Shirt comemorando a segunda Madjer Youth Beach Soccer Cup

medalhas e trofeus





 

Transfer - Aeroporto - Cidade - Aeroporto 50 € por pessoa

 

Pacote Alimentação

Jantar Quinta feira 

Almoço e Jantar de Sexta, Sábado e Domingo - 55€ pp

Pacote Alojamento

Alojamento em Ginásio de Esportes - 30€ pp 4 noites

Alojamento em Hostel - 10€ pp 4 noites

Hotel 3 * em quarto twin ou triplo - 145€ pp 4 noites

pacotes opcionais





A organização do evento, convida todas as equipas e trazerem na sua comitiva um árbitro. A internacionalização da arbitragem do evento é 

algo que entendemos será muito benéfico para a competição. Os árbitros convidados deverão ter algum tipo de certificação da federação ou 

associação do seu País de origem. Estes árbitros terão direito a recompensa monetária pelos jogos arbitrados, alimentação e estadia grátis.

arbitragem 





Taxa Standard: 495€ por equipe 

Taxa Standard desconto antecipado: 400€ por equipe 
*(Inscreva sua equipe e pague taxa de inscrição antes de 31 de Dezembro de 2018) 

Taxa Standard desconto antecipado: 450€ por equipe 
*(Inscreva sua equipe e pague taxa de inscrição antes de 31 de março de 2019)

As Taxas standard cobrem o custo do seguro de jogador e evento, medalhas, t-shirts de eventos, árbitros, arena e instalações de configuração 

e manutenção, recepção de jogadores, etc.

  A DoctorSport é uma empresa dedicada à organização de eventos de máximo impacto, usando o maior e mais universal 

meio de comunicação, o esporte. Como líder em inovação e com um histórico comprovado de sucesso, eles procuram 

proporcionar experiências altamente emotivas e memoráveis que transmitem paixão e entusiasmo, motivando-se a 

desenvolver projetos esportivos únicos, como o Figueira Beach Rugby International - um dos maiores e mais famosos 

Torneios de Rugby de Praia do mundo. Esta organização tem uma experiência significativa no planejamento e entrega de 

eventos esportivos juvenis. Entre 2004 e 2016, o DoctorSport criou e desenvolveu um dos maiores eventos europeus da 

juventude, que foi um encontro de 6.000 adolescentes para um Festival de Esportes e Musical de 4 dias. A DoctorSport é a 

empresa responsável pelo planejamento e gestão dos eventos do projeto Figueira Beach Sports City e tem uma forte parceria 

com o município de Figueira da Foz. Para mais informações, acesse www.doctorsport.pt.

organizao 



Devido ao envolv imento de longa data da F igueira  da Foz no futebol  de praia ,  o  Beach Soccer  Club de 

Buarcos fo i  cr iado em 2017 ,  com o objet ivo específico de promover  futebol  de praia  e  footvol ley.  O clube é 

endossado pela superestrela  natural  da c idade,  Hugo Almeida que jogou internacionalmente para Portugal ,  

bem como vár ios  c lubes profiss ionais  como FC Porto ,  Werder  Bremen e Besiktas .  No seu pr imeiro ano,  este 

c lube competiu nas fases  finais  da pr imeira l iga portuguesa de futebol  de praia ,  e  ganhou a maior ia  das 

competições juvenis  de futebol  de praia  em Portugal .

clube anfitriao: buarcos BeacH SocCer.CLUB



Licenciado em Ciencias do Esporte e Educação Física - Universidade de Coimbra, Portugal

Mestrado em Gestão Esportiva - Universidad Griffith, Australia Mestrado en Treino y Exercício Juvenil - Universidade de Coimbra, Portugal 

Fundador de DoctorSport Eventos

Secretário Geral y Fundador da Associação Europeia de Rugby de Praia

Fundador do Figueira Beach Rugby International 

Coordenador das divisões de base da Académica Rugby

www.figueirabeachsportscity.com / E-Mail: rui@figueirabeachsportscity.com / +351 912 739 643

rui loureiro
G E S T O R  D O  P R O J E T O

Presidente do SoCal Beach Soccer Club e treinador de Futebol e Futebol de Praia. Steve Citron faz parte da equipe que desenvolveu e 

concebeu a primeira edição da Madjer Beach Soccer Youth Cup, sendo responsável pelo contacto e recrutamento de equipas.

www.SoCalBSC.com / E-Mail: socallegacybfc@gmail.com / Telemóvel: 01 425 765 7887

steve citron
R E S P O N S Á V E L  P E L O  R E C R U T A M E N T O  D E  E Q U I P E S



 Madjer, o melhor jogador de futebol de praia do mundo, desafia as futuras estrelas do futuro a se destacarem em uma 

competição que promete muita emoção, memórias inesquecíveis e amizades que durarão toda a vida! A Figueira da Foz será o 

centro de um evento inacreditável, onde o tema principal será a amizade, o fair play e o amor compartilhado pelo futebol de praia 

todos esses atletas juvenis. Este evento irá redefinir a excelência em esportes juvenis e será expandido a cada ano com o objetivo 

de evoluir para o maior e mais alto nível de qualidade, competitiva de futebol de praia. Além disso, porque o Sol e o Mar 

convidam você a desfrutar de umas forias espetaculares , considere levar toda a família a Figueira da Foz, para apreciar as 

maravilhas naturais, a cultura e a gastronomia que a cidade tem para oferecer.

madjer youth beach soccer cup






