WORLD GYMNAESTRADA
GYMNAESTRADA MUNDIAL
7 a 13 de julho de 2019
Dornbirn, Vorarlberg, Austria

O QUE É A GYMNAESTRADA MUNDIAL?
• O maior evento internacional de esporte recreativo do mundo,
• Acontece a cada 4 anos em outra cidade,
• Aprox. 20.000 participantes de mais de 50 nações,
• Peculiaridade: “Ginástica para Todos” – sem competição,
• Objetivo: ginástica em conjunto com outras nações sem pressão de desempenho.

QUEM PODE PARTICIPAR?
• Todos os grupos de ginastas que gostariam de participar,
• Nenhuma restrição relativa ao tamanho do grupo, talento, sexo, idade, religião ou situação social,
• Gymnastics for ALL – TODOS são bem-vindos.
Os clubes de ginástica devem ser registrados na respectiva associação nacional que deve ser membro da Federação
Internacional de Ginástica (FIG). A inscrição oficial é feita através da associação nacional. Em caso de perguntas
a respeito disso, estamos felizes em poder ajudá-lo.

QUANDO E COMO?
• 7 a 13 de julho de 2019
• 7 dias / 8 noites
• Local do evento: Dornbirn, Vorarlberg, Áustria
• As ofertas de acomodação (escolas e hotéis), alimentação e traslados estão organizados
• A participação deve ser financeiramente facilitada para todos os grupos interessados.

PROGRAMAÇÃO
• Inscrição através da respectiva associação nacional (estamos dispostos a ajudar com isso),
• Os grupos de ginastas viajam para a Áustria,
• A acomodação em hotéis ou escolas, bem como colchonetes, cobertores, etc., estão organizados,
• Alimentação: o café da manhã é servido nas escolas ou no hotel, almoço e jantar podem ser comprados à parte e serão
servidos nos espaços de apresentação,
• Os traslados das acomodações até os locais de apresentação estão organizados, trata-se de apenas pequenas distâncias
(máx. 30 minutos de traslado),
• Participação em diferentes apresentações,
• Visita de outras apresentações de grupos de ginastas de outros países,
• Oferta de um programa de lazer.

PARTICIPAÇÃO NAS APRESENTAÇÕES
Apresentação de abertura
Marching-In: Os grupos de ginastas entram marchando no estádio, vestindo o seu traje nacional,
acenando com a sua bandeira nacional e, em seguida, eles sentam-se na arquibancada.
Apresentação em grupo
Três apresentações para grupos a partir de 10 pessoas
entre 10 e 15 minutos distribuídos em três dias
Não há avaliação, o que conta é a participação
OU Participação no World Team

APRESENTAÇÕES VARIÁVEIS
Si hay interés los grupos tienen la posibilidad de registrarse además de las presentaciones:
detalles en el boletín
Large-Group Performances: Apresentações de grupos grandes Para grupos a partir de 200 pessoas
City Performances: Apresentações na cidade Para grupos a partir de 10 pessoas, apresentações em palcos no
centro da cidade
National Performances: Apresentações nacionais Os próprios shows podem ser apresentados junto com outros
grupos de ginastas do país/continente, apresentação da própria cultura, tradição, nacionalidade
FIG-Gala: Para isso, são selecionados grupos especiais, que refletem a diversidade da ginástica geral no todo
World-Team: O World Team é um grande grupo internacional, todos podem participar, grupos de cada tamanho

(c) WG 2015 Helsinki

„We speak different languages,
We live in different places, we have different
cultures, but we are all united by gymnastics
and through the dance and the gymnastics we
are all speaking the same language.
So, it kind of takes down a lot of barriers.“

(c) WG 2015 Helsinki

Particpiants Voice 2015
Study Prof. Angela Wichmann

O WORLD TEAM

= grande grupo internacional

TODOS podem participar – não há necessidade de grupos, pessoas individuais também podem participar.
A coreografia estará disponível no fim de 2018, os ensaios ocorrem independentemente nos diferentes países;
durante a Gymnaestrada Mundial, os participantes de todos os países se reúnem, haverá um ensaio geral e
depois duas apresentações.
- Portanto, grupos com menos de 10 pessoas, bem como pessoas individuais também podem participar na
Gymnaestrada através do World Team
- Pessoas individuais de grupos participantes existentes também podem participar

MOTIVOS DA PARTICIPAÇÃO NA WELTGYMNAESTRADA
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BASE Y MULTIPLICADOR PARA LA GIMNASIA
• Somente quem se diverte com a ginástica tornar-se-á ginasta.
• Isto se aplica tanto para o esporte recreativo quanto para o esporte de competição.
• Através da GM, a diversão com a ginástica é levada para inúmeras pessoas de maneira alegre e relaxada.
• A GM motiva e incentiva as pessoas a mover-se e, portanto, forma uma base central para a ginástica e o seu
desenvolvimento futuro.
• A GM é um multiplicador importante. Os participantes internacionais levam a fascinação da ginástica para
o mundo todo, falam dela e conectam-se através das redes sociais com outros ginastas.
• A GM fortalece a importância da ginástica, o que é alcançado pela dinâmica própria do evento.
Afinal, atrás de cada participante da Gymnaestrada, existe um pequeno representante dos ginastas...
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