WORLD GYMNAESTRADA
7. až 13. července 2019
Dornbirn, Vorarlberg, Rakousko

CO ZNAMENÁ SVĚTOVÁ GYMNAESTRÁDA?
• Největší mezinárodní sportovní festival na světě
• Jednou za 4 roky v jiném městě
• Přes 20.000 účastníků z 50 zemí
• Odlišnost: Cvičení pro všechny – žádné soutěžení
• Cíl: společné cvičení s jinými národy bez tlaku na výsledek

KDO SE MŮŽE ZŮČASTNIT?
• Všechny sportovní výpravy, které spojuje radost z pohybu
• Bez omezení počtu členů výpravy, talentu, bez rozdílu věku, pohlaví,
náboženské příslušnosti nebo sociálního postavení
• Gymnastics for ALL – vítáni jsou všichni
Sportovní výpravy se musí registrovat u svých národních svazů, které musejí být členem světového svazu FIG.
0ficiální registrace probíhá přes národní svaz. Při jakýchkoli nejasnostech vám rádi pomůžeme.

KDY A JAK?
• 7. až 13. července 2019
• 7 dnů / 8 nocí
• Místo: Dornbirn, Vorarlberg, Rakousko
• Možnosti k přespání: školy a hotely, strava a doprava jsou zajištěny
• Účast by měla být národními svazy všem zainteresovaným skupinám finančně zajiště

PRŮBĚH
• Přihláška přes příslušný národní svaz (v případě nejasností vam rádi pomůžeme)
• Sportovní skupiny přijedou do Rakouska
• Ubytování v hotelech nebo školách, karimatky, přikrývky atd. jsou zajištěny
• Strava: snídaně ve školách nebo hotelích, obědy nebo večeře je možno objednat, tyto budou podávány v halách
• Transfer z ubytoven k halám je zajištěn (jedná se o krátké vzdálenosti, max. do 30 minut)
• Účast na různých vystoupeních
• Navštěva jiných vystoupení sportovních výprav z jiných zemí
• Nabídka volnočasového programu

ÚČAST NA PŘEDSTAVENÍCH
Všichni účastníci mají svá pevně daná vystopuení. V případě zájmu se mohou přihlásit i k dalším vystoupením.
Dvě pevně daná představení:
• Zahajovací akce:
Nástup: Výpravy přicházejí na stadión ve svých národních oblečeních, nesou své národní vlajky a nakonec
usedají na tribuně
• Skupinová vystoupení
Tři vystoupení pro výpravy od 10 účastníků po 10 – 15 minutách, rozděleno na tři dny Žádné hodnocení,
nejdůležitější je ‚být u toho‘, NEBO účast na World-Team (v týmu světa)

VARIABILNÍ VYSTOUPENÍ
Skupiny mají navíc možnost (mimo svých fixních vystoupení), přihlásit se na následující vystoupení:
(podrobnosti viz Bulletin nebo www.wg2019.at)
Velké skupiny – vystoupení pro výpravy od 200 účastníků
Vystoupení v centru měst, pro skupiny od 10 účastníků
Národní vystoupení společně s jinými sportovními výpravami Evropy/kontinentu Prezentace národní kultury a tradic
FIG-Gala zde budou vybrány zvláštní skupiny, které zobrazí mnohostrannost všeobecného sportu
World-Team je mezinárodní velká skupina, zúčastnit se mohou všichni, výpravy jakékoliv velikosti
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„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.“
Particpiants Voice 2015
Study Prof. Angela Wichmann

WORLD-TEAM = mezinárodní velká skupina
Zůčastnit se mohou všichni – není zapotřebí žádná skupina, i účast jednotlivců je možná
Choreografie bude k dispozici ke konci roku 2018, jednotlivé země se ji naučí samostatně, v průběhu gymnaestrády
se sejdou účastníci těchto zemí společně ke generální zkoušce a poté ke dvěma představením
• Tímto způsobem (skrze World-Team) se mohou světové gymnaestrády zúčastnit také výpravy čítající méně než 10 osob
• Možnost k účasti mají rovněž i jednotlivé osoby z výprav

DŮVODY PRO ÚČAST NA SVĚTOVÉ GYMNAESTRÁDĚ
• Radost z cvičení
• Podpora sportu
• Zájem o jiné země
• Prezentace vlastní země

• Mezinárodní výměna
• Teil der internationalen „Gymnastic-Family“
• Kontakty s jinými svazy
• internationaler und professioneller Austausch
• Učit se od jiných
• Netzwerke bilden und nützen
• Být součástí rodiny Gymnaestrády
• Lernen durch andere Turner

ZÁKLADNA A MULTIPLIKACE CVIČENÍ
• Jen ten, kdo má radost z cvičení se může stát cvičencem.
• To platí stejně pro masový sport jako i pro špičkový sport
• Světová gymnaestráda
–– svou filozofií a svým pojetím přibližuje radost z cvičení velkému počtu lidí
–– motivuje a aktivizuje lidi k pohybu a dává tak základ k masovému cvičení a jeho dalšímu vývoji
–– je důležitý multiplikátor. Mezinárodní účastníci přenášejí nadšení ke cvičení do celého světa, mluví o
něm a navazují kontakty s jiným lidmi
–– posiluje a zvyšuje význam cvičení
V každém účastníku gymnaestrády je skryt malý lobbista cvičení …
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