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NEUCHÂTEL 
 

Neuchâtel é um centro de inovação internacionalmente conhecido pelas suas empresas de 

microtecnologia. Por esse motivo também as escolas e universidade são especializadas nesta 

área da tecnologia. 

 

Localizada entre o lago e a montanha, Neuchâtel tem 33.000 habitantes. Neuchâtel é uma 

cidade com modernas instalações desportivas que permitem a realização de grandes eventos 

desportivos.  

 

O clima na Suíça é moderado, sem calor excessivo, frio ou humidade. De julho a agosto, a 

temperatura média, durante o dia, é de 18 a 28 ° C. 

EUROGYM 
 
O EUROGYM é um festival 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 2022 a European 

Gymnastics (EG) atribuiu a organização à Suíça e será realizado de 10 a 15 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  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 se resume a ginástica, diversão e novos amigos. A semana será preenchida 

com os seguintes eventos:  

▪ Desfile; 

▪ Cerimónia de Abertura; 

▪ Apresentações de Cidade;  

▪ Workshops; 

▪ Fórum Educacional; 

▪ Gala/Cerimónia de Encerramento; 

▪ E muitas atividades / surpresas.  

 

DESFILE / CERIMÓNIA DE ABERTURA 

 

O EUROGYM começa com o tradicional desfile de todos os participantes, no Estádio Maladière 

onde decorre a Cerimónia de Abertura.  

 

“Shiny GYM TIME” é o tema da Cerimónia de Abertura, que inclui um espetáculo gímnico 

produzido pela Comissão Organizadora e que certamente será uma festa de união e partilha 

entre todos os participantes. 

 
 

  



 

APRESENTAÇÕES DE CIDADE 

 

As apresentações da cidade acontecerão em diferentes locais do coração da cidade. Foram 

escolhidos locais emblemáticos e bastante frequentados pelos habitantes de Neuchâtel.  

Cada grupo fará duas apresentações durante o evento. As apresentações não poderão 

ultrapassar os 6 minutos, incluindo a montagem/desmontagem dos aparelhos. 

 

MALADIÈRE PLAZA 

Área de palco: 20 x 20 m. 

 

QUAI OSTERVALD 

Área de palco: 14 x 14 m. 

 

 

PLACE DU PORT (BY THE HARBOUR) 

Área de palco: 20 x 20 m. 

 

  



 

WORKSHOPS 

 

Os participantes do festival EUROGYM terão uma semana repleta de atividades. O programa das 

manhãs será preenchido por vários workshops desportivos, que serão certamente bastante 

divertidos. 

A Comissão Organizadora divulgou a seguinte lista provisória de workshops: 

GYMNASTICS 

▪ Acrobatics 

▪ Aerial tissues 

▪ Aerobics 

▪ Airtrack 

▪ Artistic 

▪ Special 

Choreography 

▪ Swing rings 

▪ Circus 

▪ Trampoline 

▪ Trapeze 

 

GAMES 

▪ Badminton 

▪ Basketball 

▪ Handball 

▪ Kinball 

▪ RaFroBall 

▪ Table tennis 

▪ Tchoukball 

▪ Unihockey 

 

DANCE 

▪ Acrobatic rock 

▪ Capoeira 

▪ Cheerleading 

▪ Dance2BFit 

▪ African dance 

▪ Indian dance 

▪ Hip-Hop 

▪ Pole dancing 

MISCELLANEOUS 

▪ Boxing 

▪ Cardio combat 

▪ Fencing 

▪ Karate 

▪ Rope Skipping 

▪ Self-defence 

▪ Step 

▪ TRX 

▪ Twirling 

▪ Yin Yoga 

▪ Zumba 

 

LAKE 

▪ Canoeing 

▪ Kitesurf 

▪ Paddle board 

▪ Rowing 

▪ Snorkeling 

▪ Surfing 

▪ Wakeboard 

▪ Water jump 

▪ Windsurfing  

POOL 

▪ Aquafit 

▪ Free diving 

▪ Diving 

▪ Mermaiding 

▪ Water games 

▪ Waterpolo 

OUTDOOR 

▪ AirFit 

▪ American football 

▪ Archery 

▪ Beach Volley 

▪ Big Air Bag 

▪ Bubble soccer 

▪ Canicross 

▪ Cross fit 

▪ Cycling 

▪ Climbing 

▪ Freestyle Football 

▪ Footgolf 

▪ Frisbee golf 

▪ Jogging 

▪ Mini-golf 

▪ Outdoor workout 

▪ Parkour Freestyle 

▪ and Speed 

▪ Petanque (bocce) 

▪ Rugby 

▪ Slackline 

▪ Swingolf 

▪ Swiss wrestling 

▪ Target Sprint 

 

 

 

 



 

GALA / CERIMÓNIA DE ENCERRAMENTO 

 

A Gala realiza-se no pavilhão Ice Arena West, no dia 15 de julho e será organizada em 2 sessões, 

devido à limitação da lotação do pavilhão. 

 

A Gala terá como tema base, o próprio slogan do evento “Shiny GYM TIME” e já foi designado 

um coreógrafo para o espetáculo. 

 

Os grupos que queiram fazer parte da Gala do EUROGYM podem candidatar-se enviando um 

vídeo da sua apresentação para a FGP, que após validar a candidatura a remeterá à European 

Gymnastics. O comité técnico de GpT da EG fará a seleção final. 

Informações mais específicas sobre a candidatura serão transmitidas em comunicações futuras. 

A cerimónia de encerramento contará com a presença, no desfile, de 2 delegados por país, com 

a respetiva bandeira. Haverá demonstrações de clubes locais de ginástica e do próximo 

organizador do festival EUROGYM 2024. 

 

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. 

Para esta edição do EUROGYM, as temáticas estarão relacionadas com os Programas 

Desportivos e Inclusão, Lesões Desportivas em Jovens e Preparação Mental de Jovens Atletas. 

 

Haverá duas sessões (11 e 12 de julho), sendo que mais informações especificas serão 

comunicadas brevemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA GERAL 
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INSCRIÇÃO 

 

Apresentamos em seguida os valores da taxa de inscrição por participante no 13th EUROGYM 

2022, e a descrição da constituição da Carta de Participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Carta de Participante:  315,00€  

 

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

1 de novembro 2021 
Data limite para a inscrição provisória 

Pagamento de 35,00€ da Carta de Participante 

15 de fevereiro 2022 Data limite para a inscrição nominativa 

15 de fevereiro 2022 Data limite de encomenda do Equipamento Nacional 

1 de março 2022 Data limite para o pagamento final 

 

A cada participante que não efetue a inscrição provisória até ao dia 1 de novembro de 2021, 
será cobrada uma taxa extra de 15,00 € (quinze euros). 
 
Inscrições após a inscrição nominativa carecem de autorização da EG e da Comissão 

Organizadora, e sendo aceites, serão acrescidas de uma taxa extraordinária de 35,00 € (trinta e 

cinco euros) por participante. 

 

Número de dirigentes permitidos por grupo: 

Nº ginastas 6 a 10 11 a 25 26 a 40 Mais 41 

Nº dirigentes 1 2 3 4 

 

Política de reembolso: 

• A taxa de inscrição provisória não é reembolsável;  
 
A comissão organizadora não definiu ainda a restante política de reembolso. 

Carta de Participante: 

• Alojamento em Escolas (09/07 a 14/07); 

• Refeições (10/07 - Peq-Almoço a 15/07 - Peq-Almoço); 

• Transportes internos no evento; 

• Entrada nas cerimónias (Abertura, Encerramento e Gala); 

• Participação nos workshops; 

• Participação nas apresentações de cidade; 

• Animação noturna. 

 



 

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 2022 decorrerá em Neuchâtel, no dia 9 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 Técnico de GpT da European Gymnastics. 

 

HORÁRIO GERAL  

 

07/07/2022 08/07/2022 09/07/2022 10/07/2022 

(5ª feira) (6ª feira) (sábado) (domingo) 
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ou 
EUROGYM 
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LOCAL 

O pavilhão Riveraine será o local escolhido para a realização do European Gym For Life 

Challenge. Tem a capacidade de 1250 lugares sentados e uma área de apresentação de 

20mx30m. Dispõe ainda de um pavilhão para aquecimento, devidamente equipado. 

 
 

INSCRIÇÃO 

 

Apresentamos em seguida os valores da taxa de inscrição por participante no 3rd European Gym 

For Life Challenge, e a descrição da constituição da Carta de Participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta de Participante:  170,00€  

 

 

Carta de Participante: 

• Alojamento em Escolas (07/07 a 09/07); 

• Refeições (08/07 - Peq-Almoço a 10/07 - Peq-Almoço); 

• Transportes no evento; 

• Participação no EGFLC; 

• Animação noturna. 

 



 

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

1 de novembro 2021 
Data limite para a inscrição provisória 

Pagamento de 17,00€ da Carta de Participante 

15 de fevereiro 2022 Data limite para a inscrição nominativa 

15 de fevereiro 2022 Data limite de encomenda do Equipamento Nacional 

1 de março 2022 Data limite para o pagamento final 

 

A cada participante que não efetue a inscrição provisória até ao dia 1 de novembro de 2021, 
será cobrada uma taxa extra de 15,00 € (quinze euros). 
 
Inscrições após a inscrição nominativa carecem de autorização da EG e da Comissão 

Organizadora, e sendo aceites, serão acrescidas de uma taxa extraordinária de 35,00 € (trinta e 

cinco euros) por participante. 

 

Número de dirigentes permitidos por grupo: 

Nº ginastas 6 a 10 11 a 25 26 a 40 Mais 41 

Nº dirigentes 1 2 3 4 

 

Política de reembolso: 

• A taxa de inscrição provisória não é reembolsável;  
 
A comissão organizadora não definiu ainda a restante política de reembolso. 
 

EUROGYM + EGFLC  
 

Para os grupos que pretendam participar no festival EUROGYM e no EUROPEAN GYM FOR LIFE 

CHALLENGE, a taxa de inscrição é reajustada, sendo o valor de participação por pessoa de 

400,00€. 

  



 

ALOJAMENTO  
 

O alojamento em escolas será disponibilizado a todos os participantes, sendo que o custo já se 

encontra incluído na Carta de Participante. 

 

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

Perante a Comissão Organizadora, as federações são responsáveis pelas condições da escola 

onde seus grupos permanecem. É proibido consumir álcool e fumar nas escolas.  

Aos 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. 

Neuchâtel tem também uma boa rede hoteleira que será disponibilizada aos participantes e 

convidados do EUROGYM. Os hotéis são divididos nas categorias 2* a 5* e alguns estão a curta 

distância do centro do evento. 

 

Informações relativas ao custo do alojamento em hotel será fornecido nas próximas 

comunicações. 

 



 

ALIMENTAÇÃO 
 

As refeições (almoço e jantar) serão realizadas no pavilhão Skating Rink East, junto ao Estádio. 

Serão organizados menus variados e adaptados a desportistas, existindo opção vegan. Será 

fornecida sempre água mineral nas refeições. 

Junto a este espaço existirão ainda pequenas bancas onde os participantes poderão adquirir 

outras bebidas e snacks. 

 

 

TRANSPORTE INTERNACIONAL E TRANSFERES 
 

A Agência Cosmos é parceira oficial da FGP para as viagens e transferes (entre o aeroporto e a 

cidade) da delegação nacional ao EUROGYM.  

Todos os grupos interessados poderão solicitar informações diretamente à Agência Cosmos 

através do email: eurogym22@cosmos-viagens.pt. 

 

A comissão organizadora do EUROGYM não irá disponibilizar transferes entre os aeroportos e a 

cidade de Neuchâtel, sendo os participantes responsáveis por essa logística até à cidade, através 

de comboio ou autocarro próprio. 

Os aeroportos recomendados pela organização são: Genebra, Zurique e Basel. 

  

mailto:eurogym22@cosmos-viagens.pt


 

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 delegações anteriores e que necessitem adquirir peças extra 

do equipamento nacional, o preçário é o seguinte – custo unitário: 

• Fato de treino (fato completo): 43,00€ 

• T-shirt: 8,00€ 

• Boné: 7,00€ 

• Mochila: 19,00€ 

• Pólo: 19,00€ 

• Sweat: 30,00€ 
 

O Equipamento oficial é de uso obrigatório pelos participantes nos seguintes momentos: 

• Viagem (parte superior do fato de treino/casaco ou t-shirt); 

• Desfile/Cerimónia de abertura; 

• Apresentações dos grupos; 

• Gala (grupos participantes); 

• Outras situações, a informar oportunamente. 

 

Nota 1:  

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. 

 

Nota 2:  

Imagens do kit do equipamento em anexo. 

 

SEGURO DESPORTIVO 
 

Todos os participantes deverão possuir seguro desportivo válido na Suíça 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 15 de junho de 2022, 

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 FGP. 

Todos os grupos inscritos devem obrigatoriamente participar na edição do “Gym For Life 

Portugal 2022” a fim de serem observados tecnicamente e receberem feedbacks visando o 

desenvolvimento positivo da apresentação. 

A FGP reserva-se no direito de estabelecer momentos adicionais de observação, quer em treino, 

quer em momentos formais de apresentação, que serão comunicados atempadamente. 

 

NORMAS DE CONDUTA  
 
A todos os participantes integrantes da delegação portuguesa ao EUROGYM 2022 e European 

Gym for Life Challenge 2022 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, do qual todos deverão ser conhecedores. 

 

 

 

  



 

PROGRAMAS TURISTICOS  
 

O 13º EUROGYM é também uma oportunidade para descobrir um país, as suas tradições e 

também os seus variados pontos de atração. Em Neuchâtel está no centro das tradições suíças 

(relojoaria, queijo, chocolate, etc.), mas também é uma região de alta tecnologia, de inovação e 

olímpica.  

Apresentam-se as várias excursões que a Comissão Organizadora pretende disponibilizar. 

Informações específicas serão comunicadas futuramente. 

LES PONTS-DE-MARTEL 

Cheese diairy 

  

KERZERS 

Papiliorama & Nocturama  

  
 

NEUCHÂTEL LAKE 

Boat cruise  

  
 

LAUSANNE 

Olympic Museum  

  
 

 

CHAUMONT 

Adventure Park in the 

trees  

  
 

LA CHAUX-DE-FONDS 

International clock 

museum  

  
 

COURTERALY 

Chocolate factory  

  
 

BERNE (CAPITALE) 

UNESCO World Heritage  

  

SAINTE-CROIX 

International center 

for watchmaking and art 

mecanics - Cima  

 
 

LA ROBELLA 

Summer toboggan run 

and all terrain scooter  

 
 

CHASSERAL 

Gourmet excursion 

 
 

 

 

  



 

 

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. 
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