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Federação de Ginástica de Portugal

1. INTRODUÇÃO
O EUROGYM é um festival gímnico europeu para jovens, entre os 12 e os 18 anos de idade,
que se realiza de dois em dois anos. O EUROGYM é um evento organizado pela União
Europeia de Ginástica (UEG) em parceria com uma Federação Nacional.
A próxima edição decorrerá na cidade de Liége (Bélgica) entre os dias 15 e 19 de julho de
2017.
2. INSCRIÇÃO DEFINITIVA
De acordo com o Documento Orientador da Participação Portuguesa a data limite de
inscrição definitiva é o próximo dia 8 de fevereiro.
Até à presente data a FGP aguardou que fosse enviado pela organização local do
EUROGYM, o envio da plataforma online de inscrição, o que não aconteceu.
Deste modo e estando a data limite de inscrição quase a terminar, a FGP tomou a decisão
de adotar uma ficha de inscrição para que os clubes cumpram as datas estabelecidas
inicialmente com a FGP. A ficha de inscrição segue em anexo.
A ficha de inscrição deverá acompanhar o respetivo comprovativo de pagamento
(150,00€/pessoa), sem o qual a inscrição não será considerada.
Dados bancários
Banco: Millennium BCP
Beneficiário: Federação de Ginástica de Portugal
NIB: 0033 0000 01880157890 96
Referência: (NOME DO CLUBE)_EUROGYM 2018
Enviar comprovativo para gpt@gympor.com
A fatura do valor remanescente será enviada após a inscrição definitiva e deverá ser
liquidada até dia 1 de abril.
3. WORKSHOPS
As manhãs serão preenchidas por diversos workshops (desde os mais tradicionais, até a
novas vertentes desportivas), nos quais os participantes poderão experienciar novas
situações e partilhar momentos de diversão com outros ginastas.
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Na ficha de inscrição (folha 2) é solicitado que os grupos escolham até 6 workshops por
ordem preferencial, dentro das possibilidades indicadas em seguida:














Trampolim;
Freerunning;
Tumbling;
Aeróbica;
Rítmica;
Rope Skipping;
Acrobática;
Kaerobic;
Street Dance;
Dança Africana;
Hip Hop;
Atividades Circenses;
Zumba;















Show Dance;
Tiro com arco;
Futebol;
Rugby;
Esgrima;
Voleibol,
Atletismo;
Natação;
Boxe;
Ténis;
Ténis de Mesa;
Badminton;
workshop criativo.

No EUROGYM 2018 voltará a existir o programa “City Orienteering” (orientação pela
cidade) para todos os participantes. Esta atividade permitirá conhecer a cidade de Liége de
uma forma mais próxima.
4. GALA UEG
No âmbito da candidatura de classes nacionais à Gala UEG, a federação recebeu, dentro
dos prazos estabelecidos por esta, 4 candidaturas:
 Agrupamento de Escolas de Vouzela – Classe de Ginástica;
 Gimnofrielas – Classe Top Acro Gym;
 Sporting Clube de Portugal – Classe Elastinas;
 Vitória Clube Quintinhas.
Depois de consultada a Comissão Técnica da GpT, a direção da FGP decidiu candidatar
todas as classes, com exceção da classe de ginástica do clube Vitória Clube Quintinhas.
A escolha final coube ao Comité Técnico da GpT da União Europeia de Ginástica, e as
classes nomeadas para a Gala foram:
 Agrupamento de Escolas de Vouzela – Classe de Ginástica;
 Gimnofrielas – Classe Top Acro Gym;
 Sporting Clube de Portugal – Classe Elastinas.
Deste modo Portugal estará representado na Gala UEG por estes 3 grupos.
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15-07-2018
(domingo)

Manhã

Chegada de
delegações

Chegada de
Delegações

Chegada de
delegações

Noite

14-07-2018
(sábado)

Tarde

5. HORÁRIO PROVISÓRIO

Chegada de
delegações

Desfile

Cerimónia de
abertura

16-07-2018
(2ª feira)

17-07-2018
(3ª feira)

Workshops

Workshops

Fórum

Fórum

Exibições de
Cidade

Exibições de
Cidade

Festa ou
Concerto

Festa ou
Concerto

18-07-2018
(4ª feira)

19-07-2018
(5ª feira)

20-07-2018
(6ª feira)

Workshops

Workshops

Partida de
delegações

Exibições de
Ensaio
Cidade
Cerimónia de
Ensaio
encerramento
Gala UEG
Cerimónia de
encerramento
Gala UEG
Festa de
encerramento

Partida de
delegações

Partida de
delegações

6. ALOJAMENTO & ALIMENTAÇÃO
Os participantes ficarão alojados em escolas localizadas na cidade. As escolas estarão abertas
24 horas, e será garantida a segurança através de empresas especializadas.
Todas as escolas de alojamento serão inspecionadas pelas autoridades competentes, sendo
que os participantes deverão trazer o seu próprio colchão e saco cama para dormir. A
organização também irá vender e alugar colchões e sacos cama.
O pequeno-almoço será servido em cada escola de alojamento ou num outro local caso a
escola não possua instalações para o serviço. O almoço e jantar dos participantes serão
servidos no Palácio de Congressos, que será um dos locais de atividade central.
7. HOTEL OFICIAL
O hotel oficial do EUROGYM será o novo “Van Der Valk Congress Hotel” que se espera a sua
inauguração no início de 2018. Estando ainda por inaugurar, os preços de alojamento serão
comunicados nos próximos boletins.
O hotel está localizado nas margens do rio e a escaços metros do Palácio de Congressos que
será um local importante na organização do EUROGYM.
8. NOITES EXTRA
As informações sobre as noites extra ainda não foram confirmadas pela organização local, a
quem já foi solicitado esclarecimentos (datas possíveis e valores). Estas e outras informações
complementares serão comunicadas aos clubes nos próximos boletins.
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9. TRANSPORTES
A organização local do EUROGYM irá disponibilizar transferes entre os seguintes aeroportos e
a cidade de Liége:
- Aeroporto Nacional de Bruxelas (BRU): 1h30m – Preço: 18,00€/viagem/pessoa
- Aeroporto de Bruxelas Charleroi (CRL): 1h30m – Preço: 18,00€/viagem/pessoa
- Aeroporto de Maastricht (MST): 30m – Preço: 18,00€/viagem/pessoa
- Aeroporto de Köln (CNG): 2h00m – Preço: 20,00€/viagem/pessoa
- Aeroporto de Düsseldorf (DUS): 2h00 – Preço: 20,00€/viagem/pessoa
- Aeroporto de Eindhoven (EIN): 2h00 – Preço: 20,00€/viagem/pessoa
Existem ainda frequentes ligações ferroviárias (nacionais e internacionais) para a cidade de
Liége. Caso esta seja a forma escolhida de chegar à cidade que recebe o evento, a organização
local terá autocarros que levará os participantes ao local de alojamento (oficial) específico, a
um valor a indicar caso a caso.
10. MENU
Apresentamos em seguida o Menu provisório.

MENU

JANTAR

ALMOÇO

Domingo
15/07

2ª feira
16/07

3ª feira
17/07

4ª feira
18/07

5ª feira
19/07

Carne guisada com
batatas gratinadas e
cenoura gratinada.

Almondegas e batatas Hamburguer com
assadas com molho de batadas e queijo.
maça e pera.
Salada fria e tomates
avinagrados

Cochas de frango e
batatas grelhadas.
Repolho e cenouras
gratinadas.

Empada de massa
folhada com cenouras
e cogumelos e arroz.
Salada.

Salada de fruta

Fruta

Fruta

Fruta

Vegetariano:
Lasanha

Vegetariano:
Vegetariano:
Empada de vegetais e Hamburguer
queijo cabra
vegetariano

Vegetariano:
Pasta de Tofu e
vegetais.

Vegetariano:
Canelones com ricota
e espinafres

Massa fria, ovos,
tomates, pepino e
maionese.

Massa com molho de 4 Paelha de aves.
queijos, vegetais e
cogumelos.

Batatas fritas belgas e Salada de batada e
molho.
frango com vegetais.

Ameixa

Fruta

Vegetariano:
Massa fria e ovos

Vegetariano:
Vegetariano:
Massa com molho de 4 Paelha vegetariana
queijos, vegetais e
cogumelos.

Fruta

Salada de fruta

Nectarina
Vegetariano:
Vegetariano:
Batatas fritas belgas e Salada de batata
molho.

Participantes com outras restrições alimentares deverão indicar essas restrições no momento
da inscrição definitiva.
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11. SEGURO DESPORTIVO
Todos os participantes deverão possuir seguro desportivo válido na Bélgica durante os dias do
evento. No caso de os participantes não possuírem seguro desportivo válido, a organização
impõe a aquisição de um seguro por eles indicado.
O seguro da FGP é válido no estrangeiro e os clubes que possuem este seguro não terão de
adquirir outro seguro complementar.
Todos os clubes com seguro próprio deverão enviar para a FGP, até ao dia 1 de julho de 2018, a
apólice de seguro juntamente com a lista nominal, emitida pela seguradora.
12. OBSERVAÇÃO TÉCNICA
Todos os grupos que pretendem integrar a delegação nacional carecem de validação pela
Comissão Técnica nomeada pela Federação de Ginástica de Portugal.
Todos os grupos inscritos devem obrigatoriamente participar na próxima edição do “Gym For
Life Nacional 2018” a fim de serem observados tecnicamente e receberem feedbacks visando o
desenvolvimento positivo da apresentação.
A Federação de Ginástica de Portugal reserva-se no direito de estabelecer momentos adicionais
de observação, quer em treino, quer em momentos formais de apresentação, que serão
comunicados atempadamente.

www.eurogym2018.com
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