
 

DOCUMENTO ORIENTADOR DA 
PARTICIPAÇÃO PORTUGUESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ÍNDICE 
REYKJAVÍK ...................................................................................................................................... 4 

EUROGYM...................................................................................................................................... 4 

DESFILE / CERIMÓNIA DE ABERTURA ........................................................................................ 5 

APRESENTAÇÕES DE CIDADE ..................................................................................................... 5 

WORKSHOPS ............................................................................................................................. 6 

GALA .......................................................................................................................................... 7 

FÓRUM EDUCACIONAL ............................................................................................................. 7 

CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO .............................................................................................. 8 

HORÁRIO GERAL ........................................................................................................................ 8 

ALOJAMENTO & ALIMENTAÇÃO ................................................................................................... 8 

TRANSPORTE INTERNACIONAL E TRANSFERES ............................................................................. 9 

INSCRIÇÃO ..................................................................................................................................... 9 

EQUIPAMENTO NACIONAL.......................................................................................................... 11 

SEGURO DESPORTIVO ................................................................................................................. 11 

OBSERVAÇÃO TÉCNICA ............................................................................................................... 12 

EXAMES NACIONAIS .................................................................................................................... 12 

PROGRAMAS TURISTICOS ........................................................................................................... 12 

NORMAS DE CONDUTA ............................................................................................................... 13 

EUROPEAN GYM FOR LIFE CHALLENGE ....................................................................................... 15 

HORÁRIO GERAL ...................................................................................................................... 15 

LOCAL ...................................................................................................................................... 15 

INSCRIÇÃO ................................................................................................................................... 16 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ........................................................................................... 16 

 

   



 

 

 

 

 
 
 

12th EUROGYM 2020 
12 A 16 DE JULHO DE 2020 – REYKJAVIK (ISLÂNDIA) 

  



 

REYKJAVÍK 
 
Reykjavík é a capital da Islândia com aproximadamente 123.000 habitantes. Ao contrário de 
algumas grandes cidades europeias cuja dimensão pode ser intimidante, Reykjavík tem um 
centro urbano de pequena escala bastante atrativo para os turistas. 

O centro da cidade é seguro e limpo. Embora as sagas Vikings contenham histórias sobre 
violência e ataques, os islandeses hoje são muito pacíficos, ocupando o primeiro lugar no 
Índice de Paz Global há 10 anos. A taxa de criminalidade é de 0,3 por 100.000. A Islândia não 
tem forças armadas. Tem guarda costeira e um serviço de busca e resgate de voluntários e a 
polícia não circula com armas de fogo. 

O clima na Islândia pode variar de hora em hora. Os verões são suaves e frescos. Embora possa 
desfrutar de tudo o que Reykjavík tem para oferecer, a Islândia foi apelidada de Terra do Sol da 
Meia-Noite e, na verdade, no verão o sol é visível durante todo o dia. 
 

EUROGYM 
 
O EUROGYM é o maior evento europeu de ginástica para jovens com idades compreendidas 
entre os 12 e os 18 anos de idade. O evento é organizado a cada dois anos. Em 2020 a União 
Europeia de Ginástica (UEG) atribuiu a organização à Islândia e será realizado de 12 a 16 de 
julho. 

A participação está aberta a todos os clubes filiados na Federação de Ginástica de Portugal 
(FGP). Todos os ginastas, treinadores e dirigentes devem estar devidamente filiados na 
Federação e fazer prova de possuírem seguro desportivo válido, de acordo com a legislação 
em vigor.  

Um grupo para participar deverá ter no mínimo 6 ginastas com idades compreendidas entre os 
12 e os 18 anos de idade, sendo que a apresentação não poderá ultrapassar os 6 minutos 
(incluindo montagem e desmontagem de equipamentos se existirem). Cada grupo terá duas 
apresentações durante o evento.  

É permitida a inscrição de um grupo com ginastas com idade inferior a 12 anos, sendo que a 
constituição do grupo deverá ter no máximo 10% dos elementos do grupo com 10 e 11 anos 
de idade (nascidos em 2009 e 2010). Igualmente é permitido a inscrição de ginastas com 19-20 
anos de idade (nascidos em 2000 e 2001), desde que não ultrapasse 10% dos elementos do 
grupo. 

Número de participantes por grupo Número de participantes que podem integrar o 
grupo com idades 10-11 e / ou 19-20 anos de ... até ... 

6 9 0 
10 15 1 



 

16 25 2 
26 35 3 
36 45 4 
46 55 5 
56 >56 6 

 

A comissão organizadora irá solicitar uma cópia do documento identificativo, autenticando 
assim a inscrição. 

Todos os treinadores deverão ter o Título Profissional de Treinador de Desporto (TPTD) 
validado (Treinador de GpT - Grau II), no momento da inscrição nominativa, para se poderem 
inscrever e acompanhar os ginastas ao evento. 

No EUROGYM tudo a resume a ginástica, diversão e novos amigos. A semana será preenchida 
com os seguintes eventos: Desfile / Cerimónia de Abertura, Apresentações dos grupos, 
Workshops, Fórum Educacional, Atividades culturais e sociais, Gala e Cerimónia de 
Encerramento. 
 

DESFILE / CERIMÓNIA DE ABERTURA 
 
O EUROGYM começará com o tradicional desfile que se iniciará em Klambratún (parque verde) 
e terminará na Praça Arnarhóll, onde a Cerimónia de Abertura decorrerá. Este local é usado 
para todo o tipo de eventos de grande magnitude, como o dia da independência, concertos, 
espetáculos culturais e desportivos, entre outros.  
 

APRESENTAÇÕES DE CIDADE 
 
No coração da cidade de Reykjavík, serão instalados três palcos para as apresentações de 
cidade. O maior deles será em Hljómskálagarður, com 18x22m, 8m de altura e parcialmente 
coberto. Os dois palcos menores são 15x15m e 5m de altura em Ingólfstorg e Arnarhóll. 
Equipamentos de ginástica serão fornecidos nos palcos. 

Cada grupo fará duas apresentações durante o evento. As apresentações não poderão 
ultrapassar os 6 minutos, incluindo a montagem/desmontagem dos aparelhos. 



 

 

  
Palco 3 - HARPA: SILFURBERG 

 
WORKSHOPS 
 
No complexo desportivo de Laugardalur existem diversos clubes desportivos, assim como 
várias instalações desportivas para a realização de diferentes workshops. Será solicitado que 
cada grupo escolha no máximo 6 workshops. 

A cada grupo é garantida a participação num dos workshops escolhidos, num total de 4 
workshops que lhes serão atribuídos. Para além dos workshops terão uma atividade de 
orientação pela cidade e uma manhã livre. 

Os workshops são apresentados em anexo. 



 

 

 

GALA  
 
A Gala será realizada no pavilhão “Laugardalshöll”, no dia 16 de julho e contará com a 
apresentação das diferentes influências e culturas gímnicas dos países participantes. À 
semelhança da edição anterior, será o Comité de Ginástica para Todos da UEG que decidirá 
quais os grupos escolhidos para a Gala. 
 
A apresentação deverá ter no máximo 3 minutos, sendo o tema geral da Gala “Summernights”. 
 
Os grupos que pretendam candidatar-se à Gala deverão enviar a candidatura (formulário a 
disponibilizar posteriormente e vídeo (mp4)) para a Federação de Ginástica de Portugal 
(gpt@gympor.com) até às 12h00 do dia 13 de novembro de 2019. As candidaturas enviadas 
após esta data, ou de forma diferente, não serão consideradas. 
 
As candidaturas serão validadas pela Comissão Técnica da GpT e submetidas posteriormente à 
UEG. O Comité de Ginástica para Todos da UEG poderá ainda atribuir wild cards durante o 
evento. 
 

FÓRUM EDUCACIONAL 
 



 

O Fórum Educacional é um espaço dedicado aos treinadores e dirigentes, em que serão 
abordadas temáticas relacionadas com o bem-estar desportivo dos ginastas. 

Serão organizadas duas sessões matinais no dia 13 e 14 de julho, com as seguintes temáticas: 
• Saúde mental infantil de 12 a 18 anos - Como podemos melhorar a saúde mental 
através do desporto? 
• O desporto é realmente para todos? - Abandono no desporto, como podem os 
treinadores intervir?  

 

CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO 
 
A Cerimónia de Encerramento e a Gala estarão interligadas, pelo que apesar de a Gala ser 
dividida em dois espetáculos exatamente iguais, no final do segundo espetáculo, os 
participantes que assistiram à primeira sessão serão convidados a entrar novamente no 
pavilhão e assistir à cerimónia de encerramento.  

A cerimónia de encerramento na presente edição será um espetáculo criado pela Organização 
Local, ao contrário das edições anteriores em que os ginastas faziam parte da cerimónia com 
a apresentação dos workshops. 

No final, a festa terminará com a atuação de um DJ convidado. 

 

HORÁRIO GERAL 
 

 

 

ALOJAMENTO & ALIMENTAÇÃO 
 
Cada participante irá obter alojamento numa escola perto do coração do festival, a curta 
distância a pé do centro da cidade ou Laugardalur. 



 

As escolas terão segurança 24 horas por dia, assim como limpeza diária.  

Perante a Comissão Organizadora, as federações são responsáveis pelas condições da escola 
onde seus grupos permanecem. É proibido consumir álcool e fumar nas escolas. De acordo 
com a lei Islandesa, a idade mínima permitida para beber bebidas alcoólicas é 20 anos.  

Os participantes que não cumpram esta medida, ser-lhes-á retirada a Carta de Participante. Os 
clubes serão responsáveis por encontrar alojamento alternativo para esse participante até ao 
voo de regresso. 

Os clubes serão ainda responsabilizados por quaisquer danos verificados na escola/salas de 
alojamento. 

O pequeno-almoço será servido nas escolas e o almoço e jantar serão servidos no pavilhão 
Laugardalshöll. As alergias ou intolerâncias serão atendidas, desde que comunicadas durante o 
processo de inscrição. 

Será possível comprar colchões e sacos cama e almofada pelos seguintes preços: 

• Colchão (insuflável): 28,00€; 
• Sacos cama: 25,00€; 
• Almofada: 14,00€ 

Será possível ainda solicitar alojamento em hotel. Esta informação será comunicada nos 
próximos boletins. 

TRANSPORTE INTERNACIONAL E TRANSFERES 
 
A Agência Cosmos é parceira oficial da FGP para as viagens e transferes entre o aeroporto da 
delegação nacional ao EUROGYM. Em breve serão comunicados os procedimentos a adotar 
para a consulta e reserva de viagens e transferes. 

 

A comissão organizadora do EUROGYM disponibiliza ainda o serviço de transferes (ida e volta), 
pelo valor de 42,00€/pessoa. 

INSCRIÇÃO 
 
Apresentamos em seguida os valores da taxa de inscrição por participante no 12th EUROGYM 
2020, e a descrição da constituição da Carta de Participante. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartão Ouro: Carta de Participante + Taxa FGP + Equipamento Nacional = 395,00€  
Cartão Prata: Carta de Participante + Taxa FGP = 310,00€  

 
 
 
 
 
 
São estabelecidas as seguintes datas limite para as inscrições/pagamentos: 

1 de novembro 2019 
Data limite para a inscrição provisória 
Pagamento de 35,00€ da Carta de Participante 

2 de março 2020 Data limite para a inscrição nominativa 

2 de março 2020 Data limite de encomenda do equipamento nacional 

20 de março 2020 Data limite para o pagamento final 

 
 
A cada participante que não efetue a inscrição provisória até ao dia 1 de novembro de 2019, 
será cobrada uma taxa extra de 25€ (vinte cinco euros). 
 
Inscrições após a inscrição nominativa (2 de março de 2020) carecem de autorização da UEG 
e/ou da Comissão Organizadora e sendo aceites, serão acrescidas de uma taxa extraordinária 
de 50€ (cinquenta euros) por participante. 
 
Política de reembolso: 

• A taxa de inscrição provisória não é reembolsável;  
• Até 3 de maio 2020 – 50% do valor já pago 
• A partir de 4 de maio 2020 – não existe reembolso de valores. 

 

Carta de Participante: 
• Alojamento escolar (11/07 a 16/07); 
• Refeições (12/07 - Peq-Almoço a 17/07 - Peq-Almoço); 
• Transportes internos no evento; 
• Entrada nas cerimónias (Abertura, Encerramento e Gala); 
• Participação em 4 workshops + “city orienteering”; 
• 2 Apresentações de cidade; 
• Entrada na GYMZONE. 

 



 

EQUIPAMENTO NACIONAL 
 
O Equipamento Nacional é constituído por 1 Fato de Treino, 2 T-shirts, 1 Boné e 1 Mochila 
(Macron). O valor de aquisição do equipamento nacional (Kit completo) é de 85,00€. 

Os participantes que integraram a delegação de Portugal à 16ª WORLD GYMNAESTRADA 2019 
e que necessitem adquirir peças extra do equipamento nacional, o preçário é o seguinte: 

• Fato de treino (fato completo): 61,50€/unid. 
• T-shirt: 15,50€/unid. 
• Boné: 7,50€/unid. 
• Mochila: 25,00€/unid. 
• Polo: 30,00€/unid. 
• Sweatshirt: 30,00€/unid. 
• Parka: 41,00€/unid. 

 
Nota: Informa-se que depois da encomenda do equipamento nacional, não é possível o seu 
cancelamento, pelo que será cobrado o valor e entregue o respetivo equipamento. 
 
 
 
O equipamento oficial será obrigatoriamente usado, pelos participantes, nos seguintes 
momentos: 

• Viagem (parte superior do fato de treino ou t-shirt); 
• Desfile/Cerimónia de abertura; 
• Apresentações dos grupos; 
• Gala (grupos participantes); 
• Outras situações, a informar oportunamente. 

 

SEGURO DESPORTIVO 
 
Todos os participantes deverão possuir seguro desportivo válido na Islândia 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 2020, 
a declaração da apólice de seguro (em inglês) juntamente com a lista nominal dos 
participantes, emitida pela seguradora. 



 

OBSERVAÇÃO TÉCNICA 
 
Todos os grupos que pretendem integrar a delegação nacional carecem de validação pela 
Federação de Ginástica de Portugal. 

Todos os grupos inscritos devem obrigatoriamente participar na próxima edição do “Gym For 
Life Portugal 2020” 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. 

EXAMES NACIONAIS 
 
Para os ginastas que integrem a delegação de Portugal ao EUROGYM 2020, será possível 
requerer a realização de provas ou exames nacionais em época especial, desde que as datas 
calendarizadas para as provas sejam coincidentes com o período de participação em 
competições/eventos desportivos. 

 

Apresentam-se os procedimentos a efetuar: 

1. O requerimento deve ser apresentado pelo encarregado de educação ou pelo próprio aluno, 
quando maior, ao diretor de escola, que o submete ao Presidente do Júri Nacional de Exames 
(JNE), via plataforma online durante o mês de abril ou maio (a confirmar pelo JNE). 

2. O JNE solicita ao Instituto Português do Desporto e Juventude a validação das datas das 
competições/eventos desportivas. 

3. O Instituto Português do Desporto e Juventude solicita à FGP a validação dos pedidos 
efetuados. 

4. Após validação, o calendário da época especial para praticantes desportivos de alto 
rendimento e de delegações nacionais é divulgado na segunda semana de junho, realizando -
se as provas na primeira quinzena de agosto, numa só fase, com uma única chamada. 

PROGRAMAS TURISTICOS  
 
A Organização Local irá disponibilizar nos próximos boletins as informações de excursões e 
outros programas turísticos, para que os participantes no EUROGYM e EGFL possam descobrir 
um pouco mais sobre a Islândia e os seus recursos naturais. 



 

NORMAS DE CONDUTA  
 
A todos os participantes integrantes da delegação portuguesa ao Eurogym 2020 é exigido que 
sigam normas de conduta que não coloquem em causa o bom nome da FGP e de Portugal. 

Em caso de um ou mais participantes adotarem algum tipo de conduta julgada imprópria, 
pelos responsáveis da delegação portuguesa, devem estes reunir com os responsáveis do 
grupo em causa decidindo sobre os procedimentos a tomar.  

Será tido em consideração o Regulamento Disciplinar da FGP e o Código de Conduta para 
Membros de Delegações Nacionais. 

 

  



 

 

 

 

 

 2nd EUROPEAN GYM FOR 
LIFE CHALLENGE 2020 

11 DE JULHO DE 2020 – REYKJAVIK (ISLÂNDIA) 
  



 

EUROPEAN GYM FOR LIFE CHALLENGE 
 
O European Gym for Life Challenge é um concurso em que os grupos europeus podem 
participar e obter uma avaliação do seu exercício, por parte de um conjunto de especialistas 
convidados. Para além da avaliação receberão alguns feedbacks no sentido de melhorar a 
apresentação final do grupo.  

O evento é organizado a cada dois anos e em 2020 a Islândia vai organizar este concurso no dia 
11 de julho, vésperas do EUROGYM.  

Cada grupo deve ser constituído no mínimo por 6 ginastas, sendo que o regulamento apenas 
permite a participação a ginastas com idade superior a 12 anos, não havendo limite máximo de 
idade. A apresentação do grupo não pode exceder os 3 minutos, havendo 1 minuto adicional 
para quem utiliza material gímnico e necessita deste tempo extra para 
montagem/desmontagens.  

A avaliação do EGFL será baseada nos seguintes critérios: 

• Entretenimento e impressão geral; 
• Inovação e originalidade; 
• Técnica, qualidade e segurança; 
• Variedade e diversidade. 

Os avaliadores serão convidados pelo Comité de Ginástica para Todos da UEG. 

HORÁRIO GERAL  
 

 

 

LOCAL 
O pavilhão Laugardalshöll será o local do European Gym For Life Challenge. Este é um espaço 
nacional utilizado para eventos desportivos de atletismo, andebol e basquetebol, como 
também para grandes eventos, espetáculos e exposições. 
 
A área de apresentação será de 20x30m, para grupos que utilizem rolos de praticável a área 
será de 14x20m. Estas informações técnicas deverão ser indicadas pelos grupos no momento 
da inscrição. 



 

INSCRIÇÃO 
 
Apresentamos em seguida os valores da taxa de inscrição por participante no 2nd European 
Gym For Life Challenge, e a descrição da constituição da Carta de Participante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartão Ouro: Carta de Participante + Taxa FGP + Equipamento Nacional = 210,00€  
Cartão Prata: Carta de Participante + Taxa FGP = 125,00€  

Nota: Para os grupos que participem nos dois eventos (EUROGYM + EGFL), será aplicado um 
desconto de 30,00€ por participante. 

São estabelecidas as seguintes datas limite para as inscrições/pagamentos: 

1 de novembro 2019 
Data limite para a inscrição provisória 
Pagamento de 15,00€ da Carta de Participante 

2 de março 2020 Data limite para a inscrição nominativa 

2 de março 2020 Data limite de encomenda do equipamento nacional 

20 de março 2020 Data limite para o pagamento final 

 
Política de reembolso: 

• A taxa de inscrição provisória não é reembolsável;  
• Até 3 de maio 2020 – 50% do valor já pago 
• A partir de 4 de maio 2020 – não existe reembolso de valores. 

 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
A Federação de Ginástica de Portugal poderá enviar informações complementares ao presente 
documento, sempre que for oportuno e de interesse para os clubes participantes. 

As informações gerais de logística e organização descritas anteriormente são comuns aos dois 
eventos, EUROGYM e EUROPEAN GYM FOR LIFE CHALLENGE. 

 

Carta de Participante: 
• Alojamento escolar (10/07 a 11/07); 
• Refeições (11/07 - Peq-Almoço a 12/07 - Peq-Almoço); 
• Transportes no evento; 
• Participação no EGFL; 
• Entrada na GYMZONE. 
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