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                                                RRuuggbbyy  FFeessttiivvaall  22001155  --  77tthh  eeddiittiioonn  
  

  
      WWhheeeellcchhaaiirr  RRuuggbbyy  NNaattiioonnss  CCuupp  

                                                                                                          44tthh  eeddiittiioonn  --  2255//2266//2277//2288  JJuunnee   
  

EENNTTRRYY  FFOORRMM  
  

PPlleeaassee  ffiillll  iinn  tthhee  eennttrryy  ffoorrmm  ((ggrreeyy  ssppaaccee))  aanndd  rreettuurrnn  iitt  nnoott  llaatteerr  tthhaann  tthhee  2200tthh  AApprriill  22001155  

  tthhee  ffiirrsstt  tteeaammss  eenntteerreedd  wwiillll  bbee  aacccceepptteedd  

OOrrggaanniizzeerr::  TTiikkii  TToouucchh  RRuuggbbyy  
FFoonnttaannaaffrreeddddaa  MMaannaaggeemmeenntt::  CCllaauuddiioo  DDaa  PPoonnttee  

FFeeddeerriiccaa  DDeeggllii  IIvvaanniisssseevviicchh  

CCoonnttaaccttss  

  
TTiikkii  TToouucchh  RRuuggbbyy  FFoonnttaannaaffrreeddddaa  ––  vviiaa  PPuucccciinnii,,  115533  ––  3333007744  

FFoonnttaannaaffrreeddddaa  ((PPNN))  IIttaallyy  --  TTeell..::  ++3399  334488  66002244443355  
ee--mmaaiill::  ccllaaddaapp@@mmiiccssoo..nneett  

  

PPaattrroonnaaggee::  

RReeggiioonnaall  SSppoorrttss  
GGoovveerrnnaannccee  

IIttaalliiaann  PPaarraallyymmppiicc  
CCoommmmiitttteeee  
FFIISSPPEESS  --  IIWWRRFF  

VVeennuuee::  
  

CCiittyy  SSppoorrtt  CCeenntteerr  
PPAALLAAMMIICCHHEELLEETTTTOO            

  

AAddddrreessss::  VViiaa  CCaarrttiieerraa  VVeecccchhiiaa,,  5588  --  SSaacciillee  ((PPNN))  ––  IIttaallyy  

NNeeaarreesstt  iinntteerrnnaattiioonnaall  aaiirrppoorrtt::  VVCCEE  VVeenniiccee  MMaarrccoo  PPoolloo  AAiirrppoorrtt  oorr  TTSSFF  TTrreevviissoo  AAiirrppoorrtt,,  VVeenniiccee  

AArrrriivvee  ddaattee::  
  

TThhuurrssddaayy  --  JJuunnee  2255tthh    
  

DDeeppaarrttuurree  ddaattee::  SSuunnddaayy  --  JJuunnee  2288tthh    

IIWWRRFF  CCeerrttiiffyy  
CCllaassssiiffiieerrss  CCoouurrssee  

Only new athletes without a previous international classification should undergo evaluation – no classification fee is 
required for players - see attached info file “2015 Nations Cup class player”  

CChheecckk--iinn::  
  

JJuunnee  2266tthh  22001155,,  0099::3300  ––  1122::3300  hh  ––  CChheecckk--iinn  OOffffiiccee  aatt  SSppoorrtt  CCeenntteerr  GGyymm  
AAtthhlleetteess  uunnddeerrggooiinngg  eevvaalluuaattiioonn  mmuusstt  bbee  aavvaaiillaabbllee  oonn  TThhuurrssddaayy  2255tthh  ((ppmm))  aanndd  FFrriiddaayy  2266  ((aamm))  

    

11sstt  ggaammeess::  JJuunnee  2266tthh  ––  aafftteerrnnoooonn        EEnndd::  
  

JJuunnee  2288tthh  ,,  1122::0000    
  AAwwaarrdd  CCeerreemmoonnyy  aafftteerrwwaarrddss  iinn  GGyymm  

  

FFoorrmmaatt::  
  

  TTBBAA  
    

  
NNaattiioonnaall  TTeeaamm  
ooffffiicciiaall  nnaammee,,  
aaddddrreessss  aanndd  

ccoonnttaaccttss::  
  

  
  

TToottaall  nnuummbbeerr  ooff  
ppeerrssoonnss  ((ppllaayyeerrss  

++  tteeaamm  ssttaaffff  ++  
ffaannss,,  ffrriieennddss  aanndd  

rreellaattiivveess::  

  RRuulleess::  
  

CCoommppeettiittiioonn  iiss  aaccccoorrddiinngg  ttoo  IIWWRRFF  RRuulleess    
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IInnddiivviidduuaall    
EEnnttrryy  FFeeee::  

  
€€  118800,,----  ffoorr  eeaacchh  ppeerrssoonn  wwhhoo  iiss  wwiitthh  tthhee  tteeaamm  ((ppllaayyeerr,,  ccooaacchh,,  ssuuppppoorrtt  ssttaaffff,,  ffaann,,  ……))  

  tthhiiss  ffeeee  iinncclluuddeess::  33  bb&&bb  nniigghhtt  aaccccoommmmooddaattiioonn  ((2255//2266//2277  JJuunnee))  iinn  hhootteell,,  66  mmeeaallss  ((ffiirrsstt  aanndd  sseeccoonndd  ccoouurrssee  ++  
wwaatteerr,,  bbeeeerr  nnoott  iinncclluuddeedd,,  wweellccoommee  ppllaayyeerrss  ppaarrttyy  oonn  SSaatt  eevveenniinngg,,  eevveenntt  ooffffiicciiaall  tt--sshhiirrtt))  --  eevveerryy  eexxttrraa  bb&&bb  

nniigghhtt  ccoossttss  €€;;3300,,----  eevveerryy  eexxttrraa  mmeeaall::  €€1100,,----  
    

  
TTeeaamm  EEnnttrryy  FFeeee::  

  
€€  8800,,----  

FFaacciilliittiieess::  

  
--  ffrreeee  wwaatteerr  ffoorr  ppllaayyeerrss  dduurriinngg  

tthhee  ccoommppeettiittiioonn  
--  ffrreeee  mmeeddiiccaall  aanndd  pphhyyssiioo  

aassssiissttaannccee  oonn  ffiieelldd  

--    
--  TTrraannssppoorrttaattiioonn  sshhuuttttllee  sseerrvviiccee  ffrroomm  //  ttoo  aaiirrppoorrtt,,  

hhootteell  aanndd  ggyymm  wwiillll  bbee  aarrrraannggeedd  oonn  ppaayy  bbaassee::  
6655,,0000  EEuurroo  ppeerr  ppeerrssoonn  aallll  iinncclluussiivvee  ––  ttoo  bbee  ppaaiidd  
iinn  aaddddiittiioonn  wwiitthh  tthhee  ssaammee  mmoonneeyy  ttrraannssffeerr  uusseedd  

ffoorr  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  ffeeee  
  

OObblliiggaattiioonnss::  
  

EEaacchh  tteeaamm  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbrriinngg  aa  
rreeffeerreeee..  AA  tteeaamm  tthhaatt  ffaaiillss  ttoo  bbrriinngg  aa  

rreeffeerreeee  hhaass  ttoo  ppaayy    €€  330000,,----  eexxttrraa  

RReeffeerreeee’’ss  nnaammee,,  
ccoonnttaacctt  ddeettaaiillss  

((tteell  ++  eemmaaiill))::  
  

MMoonneeyy  TTrraannssffeerr::  
ttoo  ccoonnffiirrmm  yyoouurr  
ppaarrttiicciippaattiioonn      

  
BBaannkk::  BBaannccaa  ddii  CCrreeddiittoo  CCooooppeerraattiivvoo  PPoorrddeennoonneessee  ––  ffiilliiaallee  ddii  VViiggoonnoovvoo    
BBaannkk  AAccccoouunntt::  TTiikkii  TToouucchh  RRuuggbbyy  FFoonnttaannaaffrreeddddaa  
IIbbaann::  IITT2222  CC008833  55666644  88880000  00000000  00002299  778811  --    BBIICC//SSwwiifftt::  IICCRRAAIITTRRRR99WW00  
IIddeennttiiffyy::  RRuuggbbyy  FFeessttiivvaall  22001155  

  

RReeggiissttrraattiioonn  aanndd  
CCoonnffiirrmmaattiioonn::  

  
PPlleeaassee  rreeggiisstteerr  yyoouurr  tteeaamm  aanndd  ttrraannssffeerr  tthhee  eennttrryy  ffeeeess  bbeeffoorree  tthhee  ddeeaaddlliinnee..  
RReeggiissttrraattiioonn  wwiillll  oonnllyy  bbee  aacccceepptteedd  aafftteerr  tthhee  ppaayymmeenntt  hhaass  bbeeeenn  rreecceeiivveedd..  

IIff  nnoo  mmoonneeyy  wwiillll  bbee  rreecceeiivveedd  oonn  oouurr  bbaannkk  aaccccoouunntt  wwiitthhiinn  1155  ddaayyss  aafftteerr  
tthhee  rreeggiissttrraattiioonn,,  yyoouurr  rreeggiissttrraattiioonn  wwiillll  bbee  ccaanncceelllleedd..  IItt  iiss  eeaacchh  tteeaamm’’ss  

rreessppoonnssiibbiilliittyy  ttoo  cchheecckk  tthhee  ccoorrrreecctt  rreeggiissttrraattiioonn  //  ccoonnffiirrmmaattiioonn..    
  

DDeeaadd  
lliinnee::  

AApprriill  
2200tthh    
22001155  

  

AAccccoommmmooddaattiioonn  

  
CCaa’’  BBrruuggnneerraa  HHootteell  ––  vviiaa  VViillllaa  VVaarrddaa,,  44  ––  3333007700  BBrruuggnneerraa  ((PPNN))    

tteell..::  ++  3399  443344  661133223322  ––  iinnffoo@@ccaabbrruuggnneerraa..ccoomm  ––  wwwwww..ccaabbrruuggnneerraa..ccoomm  
  

SSppoorrttss  CCeenntteerr  
VVeennuuee  mmaapp::  

 
https://maps.google.it/maps?hl=it&tab=wl&output=classic&dg=brw 

  

RReeffeerreeeess::  

  
EEaacchh  tteeaamm  iiss  rreeqquuiirreedd  ttoo  bbrriinngg  aa  rreeffeerreeee  ttoo  tthhee  ttoouurrnnaammeenntt..  TThhee  tteeaamm  mmuusstt  ccoovveerr  tthhee  ttrraavveell  

eexxppeennsseess  ooff  tthhee  oowwnn  rreeffeerreeee..  TThhee  rreeffeerreeee  mmuusstt  bbee  iiddeennttiiffiieedd  oonn  tthhee  rreeggiissttrraattiioonn  ffoorrmm..    
AA  tteeaamm  tthhaatt  ffaaiillss  ttoo  bbrriinngg  aa  rreeffeerreeee  hhaass  ttoo  ppaayy  €€  330000,,----  eexxttrraa  

 

IInntteerrnnaattiioonnaall  
CCllaassssiiffiiccaattiioonn  

CCaarrdd::  

  
AAllll  ppllaayyeerrss  mmuusstt  pprreesseenntt  tthheeiirr  ooffffiicciiaall  aanndd  uupp  ttoo  ddaattee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ccaarrdd  aatt  tthhee    
ccoommmmeenncceemmeenntt  ooff  tthhee  ffiirrsstt  mmaattcchh..  PPllaayyeerrss  wwiitthh  nnoo  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ccaarrdd  pprreesseenntt    

tthheeiirr  ooffffiicciiaall  nnaattiioonnaall  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ccaarrdd..  PPllaayyeerrss  wwhhoo  ccaannnnoott  vveerriiffyy  tthheeiirr  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  wwiitthh  aann  
ooffffiicciiaall  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ccaarrdd  wwiillll  ppaayy    €€  5500,,----  ttoo  oobbttaaiinn  aa  tteemmppoorraarryy  ccllaassssiiffiiccaattiioonn  ccaarrdd..                  

  

TTaabbllee  ooffffiicciiaallss::  
  

IIff  ssoommeeoonnee  ooff  yyoouurr  tteeaamm  iiss  aa  qquuaalliiffiieedd  ttaabbllee  ooffffiicciiaall  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  uuss  
  

  


