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ÚVOD      str.3 
 
Poznámka: stránky uvedené v textu odpovídají webovému stránkování Bulletinu 4 

 
Amsterdam je město tolerance, otevřenosti a sbližování, sportu, zábavy a kultury. Světová 
gymnaestráda je jedna z největších úžasných akcí v celosvětovém sportu a ta toto všechno 
uplatňuje. 
Královská holandská gymnastická federace a Amsterdam spojily své síly, aby posunuly tuto 
událost v roce 2023 o další stupeň výš. 
Kořeny Světové Gymnaestrády leží v Nizozemí; a co se týká nás, jedná se o odrazový můstek 
vedoucí do budoucna. 
 
Postaráme se o to, aby tato Světová Gymnaestráda byla kompaktní a dobře organizovanou akcí, 
která se uskuteční na nejrůznějších místech v pulzujícím městě. 
Účastníkům můžeme nabídnout příjemný týden s pohodlným způsobem dopravy, od veřejné 
hromadné dopravy po kola. 
Připravujeme pro vás doprovodný program plný úžasných party a zábavných aktivit po celém 
městě. 
Slibujeme vám nezapomenutelný týden v tepajícím srdci Nizozemí. 
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První Světová Gymnaestráda se konala v holandském městě Rotterdam v roce 1953. Je pro nás 
velkou ctí hostit tuto úžasnou mezinárodní gymnastickou událost opět v Nizozemí o sedmdesát let 
později. 
 
Jsme pyšní na to, že s námi chce město Amsterdam spolupracovat a dát tak díky této akci velký 
prostor gymnastice.  Již jednou pořádal Amsterdam Světovou Gymnaestradu, v roce 1991, a byl to 
velký úspěch. V roce 2023 jsme nastavili nový standard pro Světovou Gymnaestradu. Věříme, že 
to bude znamenitá příležitost zaměřit se na udržitelnost a představit překvapující novinky na poli 
gymnastiky.  Velmi se těšíme na 17. Světovou Gymnaestrádu, na akci, kde se setkají lidé z celého 
světa, kteří sdílejí stejnou vášeň pro gymnastiku. 
 
Všichni účastníci, návštěvníci, dobrovolníci a organizátoři se budou snažit společně vytvořit 
nezapomenutelnou událost! 
 
Monique Kempff, předsedkyně Královské holandské gymnastické federace 
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Rogério Valerio  Monika Siskova  Tatsuo Araki   Marco Bortoleto 
Gemma Barton  Jérôme Huebscher  Petrina Hutchinson 
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Velké gymnastické akce jsou zpět v našich životech! 
Gymnastika pro všechny je jedinečná sportovní činnost, která posiluje kvalitu života ve všech 
ohledech. 
 
V roce 2023 oslaví Světová Gymnaestrada 70 let!  70 let setkávání se a sdílení ohromné radosti 
z cvičení, gymnastiky a vytváření celoživotních přátelství. 
 
Tento ročník 2023 v ikonickém Amsterdamu, NED poskytne první velkou příležitost, po náročném 
období pandemie, opět spojit komunitu z celého světa dohromady. 
 
Pojďme se společně těšit ze života díky gymnastice pro všechny, pojďme se setkávat s našimi 
přáteli z celého světa osobně a vytvářejme si mnohé nové. 
 
Těším se na setkání s vámi všemi! 
 
Rogerio Valério 
FIG Technická komise gymnastiky pro všechny 
President 
 
 

Femke Halsema 
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Je mi velkým potěšením představit vám město Amsterdam se všemi jeho jedinečnostmi. 
Jak pravděpodobně víte, město Amsterdam je celosvětově známé svou politikou, která si zaslouží 
označení „inkluzivní“(otevřená).  Téměř 900 000 obyvatel z přibližně 180 různých zemí vytváří 
obraz města Amsterdam, které chce být tím správným místem pro život, práci a sport pro všechny. 
 
Město Amsterdam proto hrdě nabízí obojí unikátní a obdivuhodnou platformu pro všechny 
sportovce, kde mohou vyniknout a předvést své talenty a inspirovat lidi všech vrstev účastnit se 
sportu pro všechny. 
 
Amsterdam je světová třída, je snadno dostupný, má velmi kvalitní systém veřejné dopravy, 
ubytování na úrovni a celkové sportovní klima. 
 
Nikde ve světě nenabízí to, co město Amsterdam nabízí: město samosebe! S jeho historickou 
krásou, soudě podle úsudku těch, kteří sem přicházejí, je hodné obdivu. 
 Kdo nechce navštívit Amsterdam?! 
 
Doufám, že vás přivítáme v nádherném městě Amsterdamu v roce 2023. 
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Epke Zonderland 
Olympijský šampión 2012 
Mistr světa 2013, 2014 & 2018 
 
Jako lékař, sportovec a mladý otec, vím, jak je důležité cvičení v našich každodenních životech 
bez ohledu na to, jak jsme staří. Královské holandské gymnastické federaci se díky Světové 
Gymnaestradě v Amsterdamu podaří získat enormní podporu pro povzbuzení dětí a dospělých 
začít a pokračovat ve cvičení. 
 
Sanne Wevers 
Evropský šampión 2018 
Olympijský šampión 2016 
 
Lieke Wevers 
Vítězka European Games 2015 
 
Jako sestry pohlížíme na gymnastickou komunitu možná více jako na rodinu. A představujeme si, 
jak báječné to bude, až se brzy budeme podílet a zažívat společné nadšení s více než 18,000 lidmi 
z této sportovní rodiny. Počítejte s námi! 
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Světová Gymnaestráda je celosvětová, nesoutěžní událost, která se koná každé čtyři roky, 
přitahující největší počet aktivních účastníků ze všech gymnastických akcí. Účast je pro 
každého, bez ohledu na pohlaví, věk, soutěž, náboženství, kulturu, schopnosti nebo sociální 
postavení. 
 
Všichni účastníci se pečlivě připravují na své vystoupení v rámci Světové Gymnaestrády, 
ale toto není jejich jediný cíl. Je to více o celkovém zážitku, zábavě a pocitu sounáležitosti. 
Této akci dodávají nepatrný olympijský pocit tím, že hrdě reprezentují své země. Cvičenci z celého 
světa se sejdou, aby se opět shledali po několika letech, posílili mezinárodní přátelství, překračující 
jazykové a kulturní rozdíly. 
 
Od prvního ročníku v Nizozemí v roce 1953 Světová Gymnaestráda cestovala kolem světa 
 a vyrostla v mnohakulturní gymnastický festival. Po 32 letech se tato slavnost vrací do 
Amsterdamu. Očekává se, že bude nejlepší a největší Světovou Gymnaestrádou všech dob. 
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Úplně první ročník se konal v Nizozemí (Rotterdam) v roce 1953, pod heslem „Joy of Life in 
Gymnastics“. V roce 1991 se opět Nizozemí (Amsterdam) stalo hostitelem Světové Gymnaestrády. 
Ve srovnání s rokem 1953 se počet účastnických zemí zdvojnásobil až na 28 a počet účastníků 
téměř na čtyřnásobek, až na 19 500. Co do počtu účastníků Světové Gymnaestrády to byla druhá 
největší akce, která se konala v Amsterdamu, po olympiádě v roce 1928. V roce 2023, přesně o 70 
let později od prvního ročníku Světové Gymnaestrády, Amsterdam znovu doufá, že vás přivítá na 
této akci! Věrni základním principům, ale se svěžím a inovativním výkladem pro novou generaci. 
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Tato část bulletinu je věnována značkové identitě Světové Gymnaestrady 2023 v Amsterodamu. 
Představíme vám značku WG2023 a pomůžeme vám poznat různé elementy a jejich správné a 
konzistentní použití. 

 

Logo 

 
Jsou různé varianty loga WG2023. Snažte se vždy používat primární logo. Celobarevné logo by 
mělo být aplikované na bílé pozadí. Chcete-li použít logo na tmavém pozadí, prosím používejte 
DIAP verzi loga. Můžete použít svislou verzi loga kdekoli, kde není možné použít primární logo. 
Prosím nepřetvářejte loga žádným způsobem. 
 
Ikona je malá/jednodušší verze loga. Toto logo může být použito kdekoliv, kde je použité již 
primární logo. Logo je hravé logo k použití například s reklamním zbožím nebo střídavě s 
primárním logem v prezentacích. 
Je zakázáno prodávat předměty a materiály s logem WG2023. 
 
 

Barevná paleta       str.17 
 
Barva je cenné a vlastní aktivum značky. Značka vejde ve známost díky shodnému použití barev. 
Naše značkové barvy jsou modrá, oranžová, tmavě oranžová, a tmavomodrá. 
Klikněte na knoflík vpravo a stáhněte si loga a průvodce značkou. 
 
Všechny vytvořené předlohy s logem WG 2023 a značková identita by měly být schváleny LOC. 
Návrhy můžete posílat ke schválení: Sabine@tigsports.nl 



Ahoj všechni, já jsem Gymba! 
 
Já jsem Gymba, maskot Světové Gymnaestrady Amsterdam 2023. Mé oblíbené barvy jsou 
všechny barvy duhy, jak je vidět na mých šatech. Já miluji sport, rád šprýmuji a dávám velká objetí 
každému, kdo je chce. Já sním o setkání s vámi se všemi v Amsterodamu a na to, že strávíme 
spolu skvělý čas, uvidím vás tady? 
I’ 
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Amsterdam je město, kde se každý cítí jako doma, kde je na základem snášenlivost a sport hraje 
klíčovou roli. Amsterdam je kosmopolitní město, typické kompaktní strukturou a útulným, intimním 
charakterem. Amsterdam sám nabízí řadu kulturních výletů a nová přátelství. 
 
Týden v Amsterdamu obohatí účastníky Světové Gymnaestrády o mnoho zážitků. Světová 
Gymnaestráda 2023  je charakterizovaná nepřekonatelným programem a vysokou úrovní služeb 
pro účastníky. Nejlepší je cestování v Amsterdamu veřejnou hromadnou dopravou, kterou budou 
moci účastníci optimálně využívat. 
 
Navíc je mnoho kulturních nabídek v Amsterdamu, hudby a tance, důležitou roli bude hrát také 
zábavní program. Speciálně pro účastníky DJs budou hrát na velkých párty s různou tematikou 
(80s, 90s & současná hudba), které historicky probíhají paralelně s gymnaestrádou. 
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Počet účastníků:    cca 25.000 
Ubytovaných ve školách:    18.000 
RAI Convention Centre:   21.000 sedadel na tribunách 
Jízdenka na veřejnou dopravu po celou dobu trvání WG 
Školy a hotely v blízkosti RAI 
Olympic Stadium:   22.500 sedadel na tribunách 
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RAI Amsterdamské kongresové centrum je umístěné v centru Amsterdamu, co by kamenem 
dohodil, hned u dálničního okruhu A10 ve městě. RAI Amsterdam je hlavním dějištěm veletrhů, 
výstav, párty, divadelních přehlídek a dalších významnějších akcí. 
 
RAI Amsterdam bude srdcem akce pro skupinová vystoupení, národní programy, FIG GALA, 
stravování, stánky, média a organizátory. 
 
   
MAPA výstaviště   str.22  
 
 
MAPA PROSTOR RAI      str.23 
 
„A“ GROUP PERFORMANCE PÓDIA 
V těchto prostorách budou probíhat skupinová vystoupení, bude zde celkem osm pódií. Šest z nich 
bude mít rozměr plochy 20m x 20m (400 m2). Dvě pódia budou trochu větší o rozměru 30m x 20m 
(600 m2). Divácká kapacita na tribunách je mezi 1.200 a 1.350 diváky. 



„B“ NÁRODNÍ PROGRAMY -  PÓDIUM 1 
Pódium 1 bude připravené pro národní programy. Rozměr plochy 40m x 20m (800m2) s tribunami 
na třech stranách. Celková kapacita těchto tribun bude 4.400 diváků. 

 
FIG GALA  & NÁRODNÍ PROGRAMY -  PÓDIUM 2 
Pódium 2 bude vybavené pro Národní programy, právě tak jako pódium 1. Toto pódium je určeno i 
pro FIG GALA. Rozměr plochy je 40m x 20m (800m2)* s  tribunami po třech stranách okolo plochy. 
Tyto  tribuny budou mít celkovou kapacitu 6.900 diváků.   
 
*rozměry plochy podléhají změnám 
 
 

RAI TECHNICKÉ DETAILY A PLÁNY PÓDIÍ       str.24 
 
Technické zajištění 
• osvětlení: statické denní světlo 
•  zvuk: PA systém a monitor 
•  hudební formát: Hudba pro vystoupení by měla být nahrána ve Flipu. Doporučujeme týmům 
přinést si sebou stejnou hudbu na USB (ve formátu .MP3, .MP4, .WAV) 
•  rozhlas: Ano 
•  video: Ne 
•  rozhlasový mikrofon: Ano 
•  intercom: Ne 

 
Technika pro FIG GALA a Národní programy      str.25 
•  osvětlení: Divadelní světlo 
•  zvuk: PA systém a monitor 
•  hudební formát: Hudba pro vystoupení by měla být nahrána ve Flipu. Doporučujeme týmům 
přinést si sebou stejnou hudbu na USB (ve formátu .MP3, .MP4, .WAV) 
•  rozhlas: Ano 
•  video: Obrazové plátno(stěna), DVD/USB 
•  rozhlasový mikrofon: Ano 
•  intercom: Ano 
 
 

 
OLYMPIC STADION           str.26 
 
Olympijský stadion v Amsterdamu je stadion s atletickou dráhou. Nachází se v Stadionplein 
v západní části Amsterdamu jižní čtvrti. Stadion je nádherný po všech stránkách. 
 
Na tomto stadionu se konala také Světová Gymnaestráda v roce 1991. Olympijský stadion je 
ikonou holandských olympijských sportů a pravé místo pro novou inspiraci. 
 
Zahajovací a závěrečný ceremoniál a vystoupení velkých skupin se uskuteční na Olympijském 
stadionu. 
 
 

 str.28 
 
Po napjaté době koncem roku1990, těsně před plánovaným zbouráním budovy, byl stadionu 
udělen status národní památky. Stadion byl pak rychle zrenovovaný. V roce 2000 byl olympijský 
stadion otevřen. 
 
Nyní miliony návštěvníků využívají olympijský stadion a jeho různá zařízení celoročně. Stadion má 
22.500 místa a vlatní jej společně Olympic Stadium Foundation a Bouwinvest. 



PLÁN PLOCHY       str.29 
 
Technika na Olympic Stadium 
•  Audio: PA system a monitor 
• Hudební formát: hudba pro vystoupení by měla být nahrána ven FLIPu. Doporučujeme týmům 
přinést sebou stejnou hudbu na USB (.MP3, .MP4 en .WAV Format). 
• Rozhlas: Ano 
• Rozhlasový mikrofon: Ano 
• Intercom: Ano 
 
 

NÁŘADÍ       str.30 
 

Kompletní tělocvičná nářadí poskytne firma Janssen Fritsen, Eurotramp a Airtrack Factory. 
Po Gymnaestrádě bude nářadí prodáno za speciální ceny. Rezervace je možná přes LOC  
tom@tigsports.nl 
 

1. AIRTRACK P3 
P3 je nejtlustší AirTrack; 30 cm vysoký, 15m dlouhý a 2.8m široký. Toto vám dovolí měnit nejvíce 
 tlak a je proto vhodný pro všechny sportovce a dovednostní progres. AirTrack (s malým tlakem) je 
měkký a vhodný pro nácvik nových prvků. Když získáte dovednost vytvořit tlak, AirTrack se podobá 
skákací podlaze. 

 
2. ULTIMATE COMPETITION DOUBLE MINI-TRAMPOLINA 
Ultimate DMT je následník Double-Minitramp 190. Je vybavená silným a inovovaným 6x6 mm 
výkonným skákacím roštem a splňuje FIG normu. Double-Minitramp Ultimate 6x6 dává záruku více 
síly a odolnosti zásluhou přizpůsobeného pérování. (FIG ID: 1495022) 

 
3. BALANCE BEAM 
FIG certifikovaná kladina. Nastavitelná výška od 75 až 125 cm, s 5 cm zvýšeními. Hydroskopický 
povrch zabezpečí optimální uchopení a komfort během dlouhých tréninků. Extrémně stabilní nohy 
s odolným nátěrem. Gumový návlek na nohách pro extra stabilitu a zamezení poškození podlahy. 
(FIG  ID: 1414034) 

 
4. PARALLEL BARS      str.31 
FIG certifikovaná bradla. Originál Reuther. Dynamoflex předpjaté žerdě, skleněné vlákno s dýhou. 
Délka žerdí je 350 cm. Šíře plynule nastavitelná od 41 - 71 cm, se stupnicí na podstavě pro 
precizní úpravu šíře.  Nastavení výšky v 5cm zvýšeních, ze 160 - 210cm. (FIG  ID: 1403104) 

 
5. VAULTING BOX 
Švédská bedna - tři části - uprostřed s vyztuženými úchyty na krátkých stranách. Horní část 
s vyztuženým úchytem - na krátkých stranách. Dva uzavíratelné otvory na dlouhých stranách pro 
vazbu. 

 
6. MAT 400 X 200 X 10 
“Happy landing” " žíněnka. Povrch PVC se silnými kvalitními zipy. Předepsaná v soutěžích 

 
7. OPEN-END MINITRAMPOLINE 
Mini-trampolína s otevřeným koncem se skákacím roštem 70cm x 60cm s 13mm opletenými pásy. 
32 ocelové pružiny a dvojitá vycpávka. 

 
8. POMMEL HORSE 
Top soutěžní kůň s madly, FIG certifikovaný. Hliníkové úchyty jsou pokryté hydroskopickou 
neklouzavou gumou. Nastavitelná výše od 95cm až 125cm, 5 cm zvýšení. (FIG ID: 1406104) 

mailto:tom@tigsports.nl


9. MASHROOM 
Gymnastický hříbek 60cm s dřevěnou základnou, bez držadla. Povrch je pokrytý polyuretanovou 
pěnou. 

 
10.  VAULTING TABLE  str.32 
Soutěžní stůl nastavitelný ve výši od 125cm až 165cm, 5cm zvýšení. S neklouzavým povrchem. 
 
11. SPRINGBOARD 
FIG certifikovaný soutěžní odrazový můstek. Povrch je zhotovený z uhlíkového vlákna s 
chromovými křemíkovými pyramidovými péry. (FIG ID: 1411714) 

 
12. ERGOTRAMP 
Trampolína pro nácvik má ergonomický tvar usnadňující správnou podobu skoku, předpokládá 
vytvořit delší letový moment. 

 
13. BENCH 
Gymnastická lavička 300cm s 10cm šíře. Velmi stabilní rám bez ostrých okrajů. Lavice a kladina 
jsou zhotoveny z evropského tvrdého dřeva. 

 
14. MAT 150 X 100 
Školní žíněnka Super-8  150cm x 100cm x 8cm se sendvičovou pěnou. 

 
15.SAFETY MAT 300 X 200 X 30   str.33 
Bezpečnostní žíněnka základní 300cm x 200cm x 30cm s 12 praktickými úchopy. Zvlášť silná látka. 
Vysoce tažná a odolná proti přetržení, vrchní vrstva přívětivá kůži, 8 kožených rohů. 

 
16.TRADITIONAL MAT 300 X 200 X 20 
FIG certifikovaná soutěžní žíněnka 300cm x 200cm x 20cm. Ploché stabilní jádro s velkokapacitní 
tlumící pěnou. Šikovné úchopy s vrchní vrstvou z teplo pohlcující plsti. Švy pokryté 2 mm tenkými, 
15cm širokými plyšovými pásy suchých zipů. Rychlá redukce síly, vysoko tlumicí, velmi stabilní. 
(FIG  ID: 2240501) 

 
17. EUROTRAMP MASTER ULTIMATE 
Trampolína 13M | FIG certifikovaná soutěžní trampolína s 4mm pásy. Se 110 ocelovými pružinami 
a 8 vyztuženými rohovými péry. Skákací plocha 426 x 213 cm s 4x4 mm širokými tkanými 
nylonovými pásy. Náraz tlumící a stabilní rámová výplň 32 mm. (FIG  ID: 1495023) 

 
18. ROLLABLE MAT 
Rolovací žíněnka 1400cm x 200cm x 4cm odolná a pružná. Vyztužená odolná látka, vysoce tažná 
a odolná proti přetržení. Kůži přívětivý povrch, neklouzavý materiál. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘEDBĚŽNÝ ROZVRH HODIN      str.34 
 

 
 
 
OPENING CEREMONY     str.38 
 
místo: Olympijský stadion Amsterdam 
datum: neděle, 30.července 
čas: 16:00 
doba trvání: 2 hodiny 
maximální počet diváků: 22.000 
 
Zahajovací ceremoniál 
17. ročník Světové Gymnaestrády bude zahájen velkolepou show na jedinečném 
Amsterdam olympijském stadionu. Náš choreograf Janien Schipdam spolu s jeho tvůrčí 
skupinou pracuje na krásném představení s uměním, barvami a typickými holandskými 
tradicemi. 
 
Světová Gymnaestráda je pro každého a my vytvoříme slavnostní zahájení speciálně pro 
všechny účastníky. 
 
Nově ceremoniál začne přehlídkovým pochodem (parade) všech účastníků gymnaestrády 
směrem k olympijskému stadionu ze vzdálenosti asi 2km od olympijského stadionu. Takto 
přivedeme Světovou Gymnaestrádu do srdce Amsterdamu, do ulic lemovaných přáteli a 
fanoušky, s hudbou a barvami, oslavujíce naši báječnou komunitu Gymnastiky pro všechny. 
 
Jakmile dorazí účastníci na stadion, zaujmou svá místa v prostoru určeném pro každou 
federaci. Malá skupina zástupců z každé federace vejde na stadion s vlajkou své země. 
 
Během pochodu vlajek, každý účastník bude mít novou možnost být součástí ceremoniálu. 
Po ohlášení své země předvedou účastníci dané federace na tribuně buď společnou píseň, 
tanec nebo skandování po dobu 30 sekund. Toto bude promítáno na obrovských 
obrazovkách všude na tribunách, s digitálním spojením z plochy k místům přivítání 
každého účastníka hlasitým potleskem, od Albánie po Zimbabwe. 



 
Federace obdrží více informací o tomto vzrušujícím novém příspěvku slavnostního 
zahájení v první čtvrtině roku 2023.   
 
 
PERFORMANCES /VYSTOUPENÍ      str.40 
 
Group Performances (pódiová skladby):   
 
umístění: RAI kongresové centrum 
datum: pondělí až pátek 
doba trvání: 10–15 minut 
počet diváků: 1.000 na pódium 
 
Skupinová vystoupení jsou navržena tak, aby představila rozmanitost „gymnastiky pro 
všechny“. Skupiny s minimálním počtem deseti aktivních cvičenců s žádným stanoveným 
maximálním počtem. Vystoupení předvedou třikrát ve vnitřních prostorách RAI 
kongresového centra. Každé vystoupení trvá buď 10 nebo 15 minut.  
 
 
Large Group Performances („hromadné skladby“):   
 
umístění: Olympijský stadion 
datum: úterý, středa, čtvrtek 
doba trvání: 15 minut 
počet diváků: 22.000 
 
Určeno ro velké skupiny s minimálně 200 aktivními cvičenci. Své vystoupení předvedou 
třikrát na olympijském stadionu v Amsterdamu. Dva nebo více zúčastněných členských 
federací FIG mohou vytvořit jednu velkou skupinu. Velké skupinové vystoupení bude trvat 
max.15 minut. 
 
National Performances:     str.41 
  
umístění: RAI kongresové centrum 
datum: pondělí, 31.července, úterý, 1.srpna a čtvrtek, 3.srpna 
doba trvání: 1,5 hodiny 
počet diváků pro National Performances 1:  4000 – 4250 
počet diváků pro FIG Gala/National Performances 2:   6000 – 6250 
 
Členská federace FIG se může přihlásit. Jakmile to schválí komise FIG GfA , tak ta 
členská federace FIG může prezentovat svou přehlídku „Gymnastiky pro všechny“. Tyto 
akce jsou navržené tak, aby umožnily zúčastněným FIG členským federacím prezentovat 
celý svůj rozsah aktivit “Gymnastiky pro všechny“, v kombinaci s hudbou a osobností, 
která se hodí k jejich národní kultuře. Je dovoleno členským federacím FIG prezentovat  
společný národní program. Národní program by mělo trvat max. 1,5 hodiny. 
 
 
City Performances / Vystoupení ve městě    str.42 
 
Amsterdam je fantastická lokace v mnoha směrech. Zařazení City vystoupení je 
nezbytností, máme-li ambice přivést sport více k lidem.  Chystáme se umístit krásná pódia  



ve třech lokalitách ve městě, kde se budou konat přehlídky skladeb od pondělí do čtvrtka. 
Všechna tři pódia budou krytá. Již nyní je možné projevit váš zájem o City vystoupení ve 
Flipu. V této souvislosti bychom se vás rádi zeptali, jaké vybavení budete požadovat pro 
vaše vystoupení. 
Upozorňujeme, že tam budou omezené možnosti vybavení, jen na pódiích A a C. Konečný 
seznam bude záviset na registracích. 
 
Stanoviště A: RAI  
 
V prostorách RAI, samozřejmě, se koná mnoho báječných vystoupení. Rádi bychom 
umístili stanoviště A na Europaplei, těsně před branami RAI. Tak představíme 
procházející veřejnosti co se bude odehrávat v RAI během týdne a prezentovat 
rozmanitost „Gymnastiky pro všechny“. Začneme plánovat večerní vystoupení na tomto 
místě.  Zde budeme mít většinu vybavení/zařízení a základní nastavení osvětlení a zvuku. 
Rozměr plochy je 14x14m a minimální výška 5m.  
 
Stanoviště B: Vondelpark  
 

Ve Vondelpark je Vondelpark Open Air Theatre. Toto je téměř kompletní scéna, kde 
bychom chtěli mít City vystoupení. Vondelpark je krásný zelený bod uprostřed města, kde 
se mnoho turistů a obyvatel Amsterdamu těší z okolního prostředí, perfektní místo k 
představení „Gymnastiky pro všechny“ lidem. Toto Open Air divadlo využijeme pro 
gymnastické a taneční vystoupení, nebude zde k dispozici žádné vybavení. Základní 
soubor světel a zvuku bude k dispozici pro vystoupení. Rozměr plochy je 8 x 6.40m. 
 
Stanoviště C: Olympic Stadium    
 
Pro stanoviště C jsme našli skvělé místo blízko olympijského stadionu, kde se bude konat 
Zahajovací ceremoniál, Závěrečný ceremoniál a vystoupení velkých skupin. Toto je ideální 
alternativa,  Museumplein. V tomto místě bude k dispozici vybavení pro vystoupení a 
základní soubor světel a zvuku. Rozměr plochy je 14x14m a minimální výše 5m. 
 
Účast v City vystoupeních    str.43 
 
Jsme nadšeni, že jsme schopni zorganizovat městská vystoupení v našem krásném městě 
Amsterdamu. Zúčastníte-li se jako skupina jedné z částí oficiálního programu (skupinové 
vystoupení, velké skupinové vystoupení, národní vystoupení, FIG Gala a/ nebo  de World 
team), můžete se účastnit i městských vystoupení.  Pokud si přejete účastnit se městských 
vystoupení, vy a vaše skupina vystoupí nejméně jednou v jedné ze tří lokalit. Přejete-li si 
dodat více vystoupení, s potěšením nám dejte vědět na: info@wg2023.nl, a jestli to rozvrh 
dovolí, LOC (místní organizátor) vám vytvoří prostor. 
Nezapomeňte přidat k vaší přihlášce požadavky na vybavení. 
 
 
FIG GALA     str.44 
 
název: Feel the Flow FIG Gala 
umístění: RAI 
termín a čas:   
 Pátek 4.srpna    FIG GALA 1: 18.00 - 19.30 
                               FIG GALA 2:  20.30 - 22.00 
 Sobota 5.srpna  FIG GALA 3: 10.00 - 11.30 



doba trvání: 1.5hours 
kapacita diváků: 6000 - 6250 
zaměření: přehlídka rozmanitosti gymnastiky 
Pozn.:  diváci sedící na třech stranách arény, opona na zadní straně 
rozměr: 40m x 20m* 
 

Koncept a téma 
Spojení a vášeň jsou témata, ve kterých se spojují dohromady všechny národnosti a úrovně. 
V rámci této myšlenky se země navzájem představí a touto cestou se nám doslova podaří 
pospojovat jejich jednotlivá vystoupení. Hlavním tématem je „VODA“. 
Konfucius řekl: „teprve poté, co přepluješ moře, se dozvíš, kdo opravdu jsi.“ 
Pouze díky tvrdé práci, potu a slzám můžeme dosáhnout něčeho úžasného ve sportu. 
Tím, že účastníci přicestují do Nizozemí se také naučí leccos o sobě a o ostatních. 
Každý sportovec je a vždy byl jen kapkou či malým pramínkem. Avšak sportovci mohou společně 
vytvořit daleko silnější proud, který se stane řekou. Když se tyto řeky spojí, vytvoří moře a tato 
moře následně oceán. To je metafora tohoto Gala představení. 

 
Účinkující země 
Požádali jsme všechny členské federace FIG, aby navrhli skupiny, které vybereme na FIG Gala. 
Zaslané filmové materiály, které ukázaly standard a kvalitu (a informace o skupinách) umožnily 
řádný výběr. Bohužel nemohly být přijaty všechny skupiny. FIG Gala je choreografická přehlídka. 
Toto je důvodem proč tato obsáhlá procedura byla použita. 
 
*Rozměry plochy podléhají změnám. (Předpokládáme, že finální rozměry oznámíme před novým 
rokem.) 

 
str.45 
Austria    Australia     Brazil  Canada  Chile    Denmark    Finland 
Germany    Greece     Egypt  Italy   Portugal   The Netherlands 
Sierra Leone  Sweden   Switzerland   United States of America   Zimbabwe 
 
 
FIG Gala team: 
Jérôme Huebscher & Tatsuo Araki - GfA C 
Michiel Maas - Managing director 
Stanley Burleson - Show director 
Maurice Wijnen - Creative director 
Patricia Khemili - Kok - Executive producer 
Rianne Veldhuizen – Event manger / secretary 
Raymond Weeda – Technical support 
Mail: figgala@wg2023.nl 

 
 
WORLD TEAM     str.46 
 
World Team je velké mezinárodní skupinové představení, kterého se mohou účastnit cvičenci 
celého světa. 
 
Specialitou je, že účast ve World Teamu není spojena s žádnou skupinou, účastnit se mohou 
všichni, kdo se účastní Světové Gymnaestrády, dokonce i jedinec. 
 
Instrukce a informace pro účastníky budou sdíleny zde. 
Letošní choreografové jsou: Danique van ‘t Erve & Anouk van ‘t Erve. 
Skupinové představení na hudbu Lady Gaga. Píseň ‘Born this Way’  symbolizuje „Gymnastiku pro 

všechny“. 



 
I’m beautiful in my way, I’m on the right track, baby. I was Born This Way”. Píseň odstraňuje 
předsudky vůči jiným a dovoluje každému člověku být sám sebou. Když uvažujeme o Amsterdamu, 
myslíme na rozmanitost kultur. Je místem, kde každý člověk může být tím, kým chce být a kde 
začlenění je velmi důležité. Na Světové Gymnaestrádě můžeme být všichni sami sebou a docenit 
Světový tým. 
 
Lady Gaga říká: 
“The nexus of ‘Born This Way’ and the soul of the record reside in this idea that you were not 
necessarily born in one moment. You have your entire life to birth yourself into becoming the 
ultimate potential vision that you see for you. Who you are when you come out of your mother’s 
womb is not necessarily who you will become. 
‘Born This Way’ says your birth is not finite, your birth is infinite.” 
 
Rekvizity: 
Specifická rekvizita* bude zajištěna holandskou organizací. 
*€2,- za účastníka 
 
Plán pro informace o Světovém týmu je následující: 
 
22.prosinec – online setkání účastníků, Světový tým x choreograf včetně oblečení & rekvizity 
22.únor  – online setkání účastníků Světový tým x choreograf 
22.květen  – finální setkání účastníků a národních federací 

 
 
CLOSING CEREMONY (Závěrečný ceremoniál) 
 
místo: Olympijský Stadion 
datum: sobota, 5.srpna 
čas: 16:00 - 17:30 
doba trvání: 1,5 hodiny 
kapacita diváků: 22.000 
 
Stejně jako Zahajovací ceremoniál uzavřeme WG jedinečným vstupem na olympijský stadion. 
Světovou Gymnaestrádu zakončíme společně velkolepou show se všemi účastníky a všemi 
disciplínami gymnastiky. 
 
Bylo by skvělé, kdybychom udrželi co nejvíce účastníků v Amsterdamu až do konce akce. 
Předáme zde vlajku Světové Gymnaestrády Portugalské federaci, organizátorům Světové 
Gymnaestrády 2027. 

 
 
VSTUPENKY   str.47 
 
Prodej vstupenek   
V ceně účastnického poplatku jsou zahrnuty vstupenky na Zahajovací a Závěrečný ceremoniál, a 
všechna velká skupinová vystoupení. 
V účastnickém poplatku nejsou zahrnuty vstupenky na Národní programy a FIG Gala. 
Tyto vstupenky bude nutné zakoupit zvlášť. 
 
ceny vstupenek vč. DPH 
Day ticket Group Performances    €16,50 
Day ticket Large Group Performances   €12,50 
Weekticket Group Performances    €65,00 
Ticket Opening Ceremony     €25,00 
Ticket Closing Ceremony     €17,50 



National Performance ticket Cat. 1    €35,00 
National Performance ticket Cat. 2    €28,50 
FIG Gala Cat. 1      €40,00 
FIG Gala Cat. 2      €35,00 
 
• Děti mladší 4let mají vstup zdarma 
• Žádné slevy pro děti, dospělé, studenty nebo seniory 
 
• V lednu se otevře prodej vstupenek pro všechny fanoušky v Nizozemí 
• Od února začíná prodej pro všechny 
• Ceny jsou vždy a všude stejné 

** ceny zahrnují DPH, ale ne manipulační poplatky 
** servisní poplatek EUR 1 za lístek (toto neplatí pro federace žádající vstupenky přes  
vstupenkový formulář) 

 
 
VEŘEJNÁ HROMADNÁ DOPRAVA     str.50 
 
Obdržíte GVB 7denní jízdenku, která platí po dobu akce, od neděle 30. července do soboty 
5.srpna. Jízdenka pokrývá celý týden WG. 
Chápeme, že pro některé účastníky je praktické, aby mohli cestovat i několik dnů před startem 
Světové Gymnaestrády. Je možný nákup jízdenky na několik dnů před začátkem Gymnaestrády, 
před 30.7. - nicméně za to bude účtován poplatek. Jak nakoupit tyto jízdenky vám sdělíme později.    
 
Kde můžete cestovat: 
Ve všech GVB tramvajích (noční), autobusech a metru v Amsterdamu, Diemen, Duivendrecht, 
Amstelveen, Schiphol a Weesp. Nejlepší spoje veřejné dopravy v Amsterodamu můžete najít 
online na  https://9292.nl/  a google maps 
 
Metro/tramvaj si můžete stahovat  přes aplikaci GVB Travel app pro váš mobilní telefon. 
 
Kdy můžete cestovat: 
Celý den a celou noc. Se 7denními lístky můžete cestovat 168 hodin od prvního označení jízdenky.  
Jízdenka platí 7 dnů. 
 
 

Dopravní společnost: GVB   str.51 
 
Oficiální WG letištní přepravní informace bude k dispozici přes FLIP kolem září. Usnadníme vám 
přesun z amsterdamského letiště Schiphol do školy nebo hotelu, kde delegace bydlí.  Informace 
a náklady budou následovat koncem léta přes FLIP. 
 

Vlastní autobus/auto – kde parkovat/náklady 
 
· v blízkosti olympijského stadionu a RAI jsou hromadná parkoviště 
· náklady za parkování se pohybují mezi  €3,- – €4,50,- za hodinu 
 
Parkování v Amsterodamu je velmi drahé. Také nedoporučujeme parkovat váš vůz v blízkosti škol 
nebo dějiště WG. Naložení a vyložení je samozřejmě možné, ale pro parkování aut doporučujeme 
místa mimo město nebo v P+R stanovištích. Více informací o P + R parkovištích najdete zde. 
 
V Amsterdam city jsou povolena jen „čistá“ vozidla s motorem min. Euro6, toto zahrnuje i oblast 
kolem RAI kongresového centra. 
 
P+R lokality v Amsterodamu 
Park and Ride (P+R) - City of Amsterdam 



Letištní přeprava 
 
Rádi bychom pomohli účastníkům WG s objednáním transferu z letiště Schiphol do škol nebo 
hotelu a zpět. 
 
Můžeme objednávat jen transfery účastníků, kteří mají ubytování rezervováno prostřednictvím 
LOC. 
 
Pro skupiny větší než 10 osob je cena 30 euro za osobu za transfer a nezahrnuje DPH. 
Pro individuální transfery je cena 45 euro za osobu a transfer. 
 
Tyto transfery (přepravy) mohou být rezervovány ve finální registraci v našem FLIP registračním 
systému. 
 
 

NÁVŠTĚVA AMSTERDAMU    str.52 
 
Pro obyvatele Amsterdamu je sport důležitým aspektem života, a vy můžete hrát nebo sledovat 
sporty kdekoli ve městě. Od gymnastiky k hokeji, tenisu, squashi, lednímu hokeji, basketbalu, 
plavání nebo cyklistice; můžete najít jakýkoliv sport. 53% obyvatel sportuje přinejmenším dvakrát 
týdně, Amsterdam je široce znám jako sportovní město Nizozemí. 
 
Ambicí sportovního města je podporovat a rozvíjet sport a cvičení jako nedílnou součást života 
obyvatel Amsterodamu.  Amsterodam je město s enormní rozmanitostí sportů a cvičebních 
zařízení na každém rohu. 
 
Kromě akce samé a denních gymnastických aktivit, je také hodně k vidění v samotném městě. 
Široká nabídka uměleckých muzeí, takových jako Van Gogh muzeum, Rijksmuseum, 
Rembrandtův dům a Moco muzeum nabízejí komplexní výběr různých uměleckých stylů. 
Jestli chcete zažít původní historii, doporučujeme vám navštívit  Anne Frank House, kde se 
dozvíte více o  Anně Frankové; nejslavnější židovské pisatelce deníku, která žila během druhého 
světová válka. 
 
Hledáte něco jiného? Objevte svět vědy v Nemo muzeu, naučte se jak vyrobit opravdové 
Heineken pivo v Heineken pivovaru nebo návštivte Artis Zoo. Pokud jste si do té doby neudělali 
mnoho selfie, můžete svůj den zakončit v muzeu paní Tussauds a vyfotit se s některým z vašich 
idolů. 

 
 
Str.53 
180 národností   
838 338 obyvatel Amsterdamu  
881 000 kol    
165 kanálů 
2 332 773 obyvatel metropolitního regionu   
110 lodí pro okružní plavby po kanálech 
38 000 světelných majáků     
252 mostů v centru města  
8 863 domů a budov z 16.,17., a 18.století 

 
 
str.54 
Jestli chcete vidět Holandsko z jiného pohledu(shora), „This is Holland“  nabízí velký zážitek 
během letu dronu nad Nizozemím. 
Chcete více vzrušení? Navštivte Adam Tower, věž, kde se můžete těšit z krásných pohledů na 
Amsterdam a sedět na houpačce a doslova se houpat nad Amsterodamem. 



 
Když uvažujete o Amsterdamu, pravděpodobně ihned pomyslíte na prstenec kanálů. Prozkoumejte 
tyto kanály hezkou procházkou, zapůjčením kola nebo jednou z plavebních lodí podél 
Amsterodamských kanálů? 
 
Dam Square (náměstí Dam) je srdcem Amsterdamu a místo vděčí městu za své jméno. Náměstí 
je domovem Royal Palace, New Church a National Monument, národní památka připomínající 
2.světovou válku, mimo jiné. 
Magna Plaza je menší známý monument města, ale právě tak krásný, a je skrytý za palácem na 
Dam Square.  Budova kdysi sloužila jako pošta, ale v dnešní době je luxusním nákupním centrem. 
 
Pro další nákupy můžete navštívit Nine Streets v Jordaan. V této oblasti je devět ulic zaměřených 
na nakupování. Zde najdete všechny druhy butiků, vlajkové lodi obchodů vlastněných velkými 
značkami, restaurace, kavárny, obchody a mnohem víc. Tady najdete opravdový amsterdamský 
zážitek. 
 
Jestliže toužíte po klidu a tichu během vaší návštěvy Amsterodamu, Vondelpark je to pravé místo. 
Vondelpark je městský park a je od roku 1996 národní památkou. Během horkých letních dnů sem 
přichází mnoho lidí za sportem, na piknik, barbecue nebo jen pro relaxaci na slunci. 
V Oud-West oblasti (západní) najdete módní kavárny a butiky, a v průmyslovém severu najdete 
fantastické bleší trhy a nábytkové obchody. Ve skutečnosti každá městská část vně centra má co 
nabídnout. 
 
Celkově Amsterodam nabízí širokou škálu aktivit, ale Nizozemí toho má mnohem víc. Obdivujte 
typické holandské větrné mlýny na Zaanse Schans a Kinderdijk nebo tulipány v Keukenhof.  Je 
mnoho co objevovat v celé zemi! 
 
 Amsterdam je jedním z největších malých měst na světě. Od kanálů k světově proslulým muzeím 
a historickým památkám, je Amsterdam jedním z největších měst zábavy v Evropě. 
 
Je to také město tolerance a rozmanitosti. Amsterdam s více než 180 národnostmi, skóruje v 
rozmanitosti a odráží se zde jeho minulost. V současném evropském kotli, nastavilo město šablonu 
pro moderní městský život. Amsterdam má všechny výhody velkoměsta: bohatou kulturu, živý 
noční život, prvotřídní hotely, restaurace s mezinárodními kuchyněmi, dobrou dopravou – přesto je 
tichý, a velkou měrou díky jeho rozsáhlým kanálům, má málo silniční dopravy. V tomto městě není 
nikdy váš cíl daleko. 

 
Souhrn nabídky pro účastníky     str.55 
 
•  nezapomenutelná akce v báječné, otevřené a vnímavé atmosféře 
•  dobrá dostupnost města a ubytování 
•  nezapomenutelné noční party pro účastníky pod vedením holandských DJs.  Let’s celebrate the 
World Gymnaestrada!  Pojďme oslavit Světovou Gymnaestrádu! 
•  slevy na vstupné na projížďku lodí po amsterdamských kanálech a v hlavních muzeí v 
Amsterdamu 
•  prozkoumání města (například na kole) na jeden týden 
•  uživatelsky-přátelská aplikace, průvodce na celý týden   
•  zdarma účast a zdarma jízdenka na veřejnou dopravu v Amsterodamu 

 
 
EXKURZE A VÝLETY S PRŮVODCEM     str.56 
 
Během WG mají účastníci možnost prozkoumat Amsterodam. Tento seznam zahrnuje to nejlepší, 
co můžete navštívit, výlety a muzea. Od 4. prosince je možné objednat výlety pro skupiny i 
jednotlivce za zvýhodněné ceny prostřednictvím webové stránky World Gymnaestrada.   
 
Použijte slevový kód Gymba10 pro slevu na World Gymnaestrada Top 5.  Vstupenky je možné 



obdržet i v průběhu týdenní akce, ale pamatujte, že atrakce, výlety a muzea mohou být plně 
obsazené. Zakupte si své lístky včas!  
 

 
WORLD GYMNAESTRADA TOP 5    Str.57 
                  dospělí           děti* 
1. Countryside & Windmills tour: Classic   € 24,75  € 12,38 
2. Body Worlds      € 19,35 € 12,15 
3. The Upside Down Amsterdam    € 22,46  € 22,46 
4. Canal Cruise Lovers     € 13,50  € 7,20 
5. City Sightseeing Amsterdam    € 21,60  € 10,80 
 
CRUISES       dospělí           děti* 
Cruise Like a Local      € 15,00  € 8,00 
MUSEUMS       dospělí           děti* 
Stedelijk Museum      € 23,00  € 0,00 
Straat Museum      € 17,50  € 8,50 
Rembrandt House Museum     € 15,00  € 6,00 
Rijksmuseum       € 20,00  € 0,00 
Moco Museum - Banksy and More    € 17,50  € 14,50 
National Maritime Museum     € 16,50  € 8,00 
Youseum       € 18,95  € 11,50 
 
ATTRACTIONS      dospělí           děti* 
City Bike Tour (3hr)      € 29,50  € 14,75 
Countryside Bike Tour ( 4hr )    € 34,50  € 17,25 
Giethoorn & Enclosing Dike     € 75,00  € 37,50 
Vox city Tour       € 19,50  € 10,00 
Amsterdam Icebar      € 26,50  n/a 
Artis Amsterdam Royal Zoo     € 25,00  € 21,00 
Artis + Micropia combi     € 29,50  € 24,50 
Heineken Experience     € 21,00 € 14,50 
Madame Tussauds     € 22,00  € 18,00 
Molen Zaanse Schans     € 5,00   € 2,50 
This is Holland      € 18,50  € 11,00 
Our House       € 24,95  € 14,00 
WONDR experience      € 24,50  n/a 
Jewish Cultural Quarter     € 16,00  € 8,50 
Mesdag Collectie      € 9,00   n/a 
Micropia       € 16,00  € 14,00 
Nemo Science Center     € 17,50  € 17,50 
Ripley's Believe it or not!     € 21,50  € 13,50 
     * vstupné platí pro děti do 12 let 

 
 
TOP 5 v Amsterdamu     str.58 
 
1. Půldenní Marken & Volendam 
Příjemný den v malebném Volendamu a krásném poloostrově Marken. 
 
Volendam je celosvětově známý pro svůj krásný přístav a mnoho slavných holandských umělců. 
Je oceňovaný jako perla Zuiderzee. Na Marken se toho moc nezměnilo. 
Bývalý ostrov ještě vyzařuje oázu poklidu. Procházka podél zvedacích mostů a úzkými uličkami 
představuje skutečný šarm poloostrova. 
 
Továrna na dřeváky Marken, kde se vyráběly jedinečné dřeváky na (bývalém) ostrově Marken více 



než 50 let. Ale není to jen obchod s dřeváky, mají širokou škálu kvalitních holandských produktů. 
Díky jejich mnohaletým zkušenostem ve výrobě dřeváků jsou experty na jejich výrobu. 
Mají značné zkušenosti i s ostatními typickými holandskými suvenýry. Vedle jedinečné sbírky 
dřeváků mají množství delftské modré keramiky, holandské kuchyňské utěrky, dřevěné tulipány a 
mnohem víc. 
Sýrová farma Volendam je vše v jednom - muzeum a obchod se sýry, který nabízí ukázku výroby a 
ochutnávku sýrů. Víte, jak byl objeven sýr? Nebo kolik litrů mléka je potřeba na výrobu 1 kg sýra? 
 
Návštěva Pekařství Woltje ve Volendam je nezbytností pro všechny, kdo navštíví Volendam. Nejen 
proto, že zde je co zažít, ale hlavně proto, že tam najdete mnoho dobrých dárků. 
Toto pekařství není žádné obyčejné pekařství, ale autentické stroopwafel pekařství. Vedle obchodu 
najdete i samotnou pekárnu, kde můžete vidět ukázky výroby a pěkné muzeum, kde si můžete 
projít celou cestu historií, jak zde lidé původně žili. Woltje Bakery najdete v přístavu ve Volendamu, 
uprostřed hráze, kde najdete i mnoho jiných zajímavostí. 

 
2. Body Worlds / Řeč těla: The Happiness Project     str.59 
 
BODY WORLDS Amsterdam vás zavede na fascinující procházku lidským tělem. Výstava 
zobrazuje skutečná těla, nahlédnete do naší anatomie a jak naše tělo pracuje. Tato originální 
výstava měla velký mezinárodní úspěch po celém světě, cestovala po více než 100 městech 
Evropy, Ameriky, Afriky a Asie. Od roku 1995 navštívilo výstavu více než 40 milionů návštěvníků.  
Jste připraveni na nezapomenutelný zážitek?   
 
Objednejte si návštěvu BODY WORLDS Amsterdam právě teď! 
 
Výstavy BODY WORLDS Amsterdam podstoupily významné změny a přibíraly různé inkarnace 
po celý rok. BODY WORLDS Amsterdam je znovu donekonečna objevující a vzdělávající lidi 
novým způsobem, od účinků zdraví, sportu a stravy k anatomii zvířat. 
 
Výstavy vytvořil Dr.Gunther von Hagens, který vynalezl proces „plastinace“ na univerzitě 
Heidelberg v roce 1977. 
Originály byly předmětem imitace nespočetnými napodobiteli, ale ti zůstávají nesrovnatelní v 
porovnání kvality a inovace. 
 
Aktuální název výstavy v Amsterodamu je The Happiness Project a zaměřuje se na účinky štěstí 
na naší pohodě. 
 
Tato výstava má více než 200 skutečných anatomických modelů na displeji, který vám umožní 
větší náhled jak naše nálada může ovlivnit naše zdraví. Objevte tajemství těla a naučte se, jak to 
funguje z unikátního pohledu.  BODY WORLDS Amsterdam je základní vzdělávací atrakce a 
nezapomenutelný zážitek. 
 
Výstava je dosažitelná pěšky od Central Station na živé ulici Damrak. 
 

 
3. The Upside Down Amsterdam 
 
Největší interaktivní muzeum Evropy. Překvapí váš mozek a pošimrá vaše smysly. 
 
The Upside Down Amsterdam muzeum 
 
Je největší interaktivní Instagram muzeum v Evropě, kde si stanovujete pravidla. 
Je to o fantastická směs muzea, zábavního parku, nočního podniku a dokonalých kulis. 
Podnikněte cestu k celé nové dimenzi, kde můžete dostat víc než jste si vůbec kdy představili! 
 
 



New Dutch Culture / Nová holandská kultura 
 
Nizozemí je známé celosvětově pro naše větrné mlýny, dřeváky a tulipány, ale my máme mnohem 
více pro sdílení se světem! The Upside Down Amsterdam se nesoustřeďuje na tradiční holandskou 
kulturu, ale na naší aktuální kulturu. Myslí na všechno, na co jsme pyšní, jako naše různorodost a 
začleňování (inkluze), nejlepší taneční hudba a naše úchylná (podle některých) záliba v čokoládě a 
sladkostech. 

 
Inspirujte se   str.60 
 
Najděte inspiraci vystoupením z vaší aktuální reality do nového světa fantazie. V tomto proudění 
mysli, jste inspirováni tvořit, dělat věci, o kterých jste nikdy nesnili a pobavíte se. Můžete se dotýkat 
všeho v místnosti i dekorací. 

 
 
4.  One hour Canal Cruise Amsterdam / Hodinová plavba po kanálech Amsterdamu 
 
Užijte si vaši senzační dovolenou v Amsterdamu a doplňte ji zážitkovou plavbou fantastickými 
amsterdamskými kanály! 
 
Prozkoumejte toto živé město z různé perspektivy a uvolněte se projížďkou krásnými kanály vedle 
ikonických památek. Amsterdam Canal Cruise nabízí hodinovou vyhlídkovou projížďku lodí okolo 
některý pamětihodností ve středu města, se zvukovým výkladem v 19 různých jazycích. 
Neopomeňte tuto velkou příležitost. 
Objevit město Amsterodam je nejlepší projížďkou lodí po kanálech! 

 
Zábavní plavba Amsterdamem je skvělý způsob, jak poznat jeden z evropských nejpopulárnějších 
turistických cílů. Někteří považují jako nejslavnější lákadlo Anne Frank House Museum, Red-Light 
District a starou továrnu Heineken. Více než 100 kilometrů plavebních cest vede městskými 

čtvrtěmi. Nejznámější čtvrti jsou de Pijp, de Wallen a Jordaan. 
 
Zde najdete úžasné kanály, historické mosty a malebné obchůdky, které dodávají městu jeho 
okouzlující a ikonický charakter. Neopomeňte jakoukoliv z těchto projížděk plných zábavy. 
Na vaší plavbě Amsterdamem byste mohli vidět kostel Westerkerk church, oblast Negen Straatjes 
('devět ulic') a Magere Brug (Úzký most) na řece Amstel. Není lepší cesty jak obsáhnout tyto 
pozoruhodnosti než s pohodlnou Amsterdam Canal Cruise. Jen naskočte na loď a těšte se z 
hodinové plavby ikonickými kanály Prinsengracht, Keizersgracht a Herengracht. 
Nezapomeň si vzít fotoaparát či kameru, neboť sedíte a relaxujete během této úžasné projížďky. 

 
 
5. City Sightseeing Amsterdam: Bus Tour   str.61 
 
Nejlepší prohlídka města!  Zážitek! 
 
Hop On Hop Off Bus Amsterdam  je nejpohodlněji způsob jak vidět to nejlepší z města  bez 
mrhaní časem nebo překročením vášeho rozpočtu. Hop On Hop Off Bus Amsterdam  je perfektní 
vyhlídkový zážitek: nastavíte si své vlastní tempo a váš vlastní program! Jen naskočte a vystupte 
z červených City vyhlídkových autobusů kdykoli a kdekoliv chcete, bez jakýchkoliv dodatečných 
nákladů. 
 
Moderní City vyhlídkové autobusy jsou vybavené okny se širokým výhledem a GPS průvodcem 
v několika jazycích, které vám poskytnou informace o pozoruhodnostech po cestě. Navíc Wi-Fi je 
dostupná při cestování. 
 
•  Podívejte se na všechny highlighty v Amsterodamu 
•  GPS zvukový průvodce v 18 jazycích 



•  panoramatická střecha pro nejlepší výhled 
•  zdarma dostupná WiFi ve všech autobusech a lodích 
•  zdarma dostupná mobilní aplikace 
•  zdarma plán města 
•  diskontní lístky pro muzea a atrakce 
 
Popisy dalších pozoruhodností a muzeí mimo TOP 5- naleznete v následující brožuře. 

 
UBYTOVÁNÍ  str.62 
 
ŠKOLY 
Tradičně velké množství účastníků WG bude ubytováno ve třídách v amsterdamských školách, 
 od 29.7. do 6.8. 2023. Během jejich pobytu budou mít všechny školy dostatečný spací prostor 
(6m2), toalety a sprchy. 
 
V průběhu týdne budou současně ve školách security, pracovníci první pomoci a vrátní; odvoz 
odpadků a úklid bude prováděn každý den. Účastníci budou mít možnost snídat ráno ve škole. 
 
Pro zajištění dobrého spánku si účastníci mohou zakoupit spací balíček. Balíček bude zahrnovat 
nafukovací matraci, polštář a přikrývku s logem WG 2023. 
 
SPACÍ BALÍČKY 
Pro zajištění dobrého spánku si účastníci mohou zakoupit spací balíček. Balíček bude zahrnovat 
nafukovací matraci, polštář a přikrývku s logem WG 2023. 
 
AIR MATRACE 
•  nafukovací matrace pro pohodlný spánek, dobrá velikost pro jednu osobu   
•  75 x 190 x 22cm 
•  PVC/vinyl materiál se sametovým povrchem 
 
POLŠTÁŘ 
•  800gr lehký polštář 
•  60 x 65 x 13cm 
•  100% bavlna 
•  naplněný kachním peřím 

 
POVLAK NA POLŠTÁŘ 
•  povlak s logem WG 2023 
•  60 x 70cm 
•  100% bavlna 
 
PŘIKRÝVKA 
•  pohodlná, zcela pokryje jednu osobu, s logem WG 2023 
•  135 x 200cm 
•  zhotovená ze 100% kvalitního polyesteru 
•  naplněná kachním peřím 
 
Cena za spací balíček: €85,- 
Spací balíčky si můžete objednat ve Flipu. 
 
Poslední termín pro objednávky je stejný jako finální registrace koncem ledna. 

 
Mapa škol   Str.64 
 
Ubytování během WG bude rozmístěno po celém městě  Amsterdamu a Amstelveen. Díky 
sofistikované veřejné dopravě v Amsterodamu jsou všechna ubytovací zařízení v dostupné 



dopravní vzdálenosti RAI Kongresového centra během 30 minut za použití GVB karty (jízdenky), 
která je součástí účastnické karty. Všechna ubytování a dopravní časy můžete najít níže v mapě 

viz  worldgymnaestrada2023.com   str.65 
Po diskusi s FIG komisí Gymnastika pro všechny rozmístění do škol proběhne po ukončení 
registrace koncem ledna. 
 
1 St. Nicolaaslyceum 9 min 
2 Spinoza Lyceum 14 min 
3 HLZ 11 min 
4 IVKO 16 min 
5 Barlaeus gymnasium 10 min 
6 St. Ignatiusgymnasium 16 min 
7 Geert Groote College 16 min 
8 Calandlyceum 30 min 
9 Amstelveen college 30 min 
10 CSB Amsterdam 19 min 
11 Hubertus & Berkhoff 10 min 
12 Cygnus Gymnasium 21 min 
13 Panta Rhei 27 min 
14 Vossius Gymnasium 10 min 
15 Hermann Wesselink College 36 min 
16 Keizer Karel College 32 min 
17 Yuverta VMBO Sloten 26 min 
18 Havo De Hof 22 min 
19 College De Meer 21 min 
20 Hyperion Lyceum 24 min 
21 VONK Amsterdam 23 min 
22 Sweelinck College 13 min 
23 Pieter Nieuwland College 21 min 
24 Hervormd Lyceum West 30 min 
25 Het 4e Gymnasium 27 min 
26 Bredero Mavo 13 min 
27 De Nieuwe Internationale School Esprit 25 min 
28 Calvijn College Amsterdam 22 min 
29 Huygens College 19 min 
30 Bindelmeer College 27 min 
31 Sporthallen Zuid 11 min 
32 Apollohal 26 min 
33 Sportcentrum De Pijp 15 min 
34 Sportcentrum Sloten 25 min 
35 Sporthal Calvijn 22 min 
36 Sportpark Elzenhagen 27 min 
37 Sporthal Laan van Spartaan 20 min 
38 Sporthal Oostenburg 21 min 
39 Sporthal Europaboulevard 5 min 
40 Sporthal Wethouder Verheij 27 min 
41 Sporthal Zeeburg 30 min 

 
 
HOTELY   str.66 
 
Místní organizační štáb WG vyjednal dobré ceny s hotely v Amsterdamu. Objednáním přes LOC 
budete ubytováni v jednom z oficiálních hotelů WG. Všechny oficiální WG hotely jsou umístěné v 
Amsterodamu v blízkosti dějiště. Hotely jsou v dosahu veřejnou dopravou za méně než 30 minut. 
Objednávka přes LOC musí být v délce pobytu min. 8 nocí (29. července – 6. srpna). 
V případě kratšího nebo delšího pobytu, si každý objedná vlastní ubytování v jednom z hotelů 
v Amsterodamu. 

https://worldgymnaestrada2023.com/en/


POŽADAVKY NA HOTEL VE FLIPU 
 
Přes registrační systém FLIP si účastníci mohou vybrat své ubytování (škola/ hotel/ vlastní 
ubytování). Když si účastníci vyberou pobyt v hotelu, mohou také označit svou preferenci typu 
pokoje. Federace musí schválit tyto žádosti a zvolí typ hotelu podle cenových kategorií. Tímto 
způsobem může celá federace (s preferencí pro hotelové ubytování) být ubytována společně 
v jednom hotelu. 
 
LOC nemůže garantovat, že budou všechny požadované počty a typy pokojů přiděleny. Toto bude 
provedeno na základě dostupnosti. Až budou ubytovací požadavky federacemi schválené, LOC 
začne s přidělováním hotelu federaci. 
Po hotelovém požadavku obdrží federace tzv. rooming list, ve kterém můžete označit typ pokoje a 
spolubydlící. Pro speciální požadavky, prosím kontaktujte Hotels@wg2023.nl 
 

 
HOTELOVÉ CENY 
 
Kategorie  Cena* 
Kategorie A   €85,00 až €100,00 
Kategorie B   €75,00 až €85,00 
Kategorie C   €60,00 až €75,00 
 
* ceny jsou stanovené pro min. pobyt na 8 nocí, 29.červenec – 6.srpen 2023 
Cena je za osobu a noc ve dvojlůžkovém pokoji včetně snídaně a městské taxy 7% + €3 p.p.p.n. 
Sleva pro rezervaci u tří a vícelůžkového pokoje a příplatek za jednolůžkový pokoj. To je 
předmětem menší modifikace. 
 

*v případě státních dodatků zákona nebo úpravy zdanění (jako městské daně, kulturní daně a jiné), 
nabízené ceny mohou být změněné bez předchozího oznámení. 

 
 
STRAVOVÁNÍ   str.68-69 
 
Abychom se vyhnuli dlouhým čekacím dobám, použijeme časové úseky pro oběd a večeři: 
Oběd:   11:00  -  14:00   
Večeře:   17:00 – 20:00 
Tento čas se může mírně lišit kvůli programu (například zakončení). Národním federacím bude 
doporučený obědový čas. Toto je doporučení a ne povinnost.  
 
Máme velmi zkušeného partnera pro stravování účastníků WG 2023, byl oficiálním dodavatelem 
cateringu několika eventů v posledních deseti letech. Hlavní kritériem pro volbu nabídnutých jídel 
byly oblastní čerstvé produkty, zdravá, výživná jídla speciálně připravená pro sportovce a spojení 
obou, národních a mezinárodních specialit. 
 
Pro bezstarostný WG týden nabízíme denně oběd a večeři! S tímto kombinovaným balíčkem 
získáte jedinečný #WG2023 kelímek na pití zdarma. V a kolem oficiálních míst budou místa s 
tekoucí vodou pro vaše použití, všichni účastníci a organizátoři dostanou čerstvou pitnou vodu 
bezplatně.  Není třeba žádná voda v láhvi. Doporučujeme vám přinést si vaši vlastní 
znovupoužitelnou láhev. 
 
Všechna jídla jsou výživná, různorodá, zdravá a připravované z místních čerstvých produktů. 
Vyzkoušíte různorodost tradiční holandské teplé a studené kuchyně v kombinaci s mezinárodními 
specialitami. Prosím všimněte si, že oficiální menu obsahujte nápoj k obědu a večeři (juice, 
limonáda, voda). Balíček nezahrnuje čaj a kávu. 
  

 



Menu 
Příklad jídla: 
 
•  kuře Ketjap 
kuřecí stehna | sojová omáčka | sambal | nasi 
goreng | zelené fazolky 
 
•  Vegan indický Dahl 
dýně | kokosové mléko | zázvor | špenát | 
smažená rýže | zelené fazolky 
 
Jedno jídlo (talíř) je doplněný následujícími položkami; 
 
•  výběr z 5 různých druhů salátů 
•  pečivo se sladkou a/nebo chutnou naplní 
•  máslo, čerstvě vařená vejce a mladý zralý sýr 
•  každý den teplý snack (např. palačinka plněná masem, sýrové suffle, hamburger, pasta atd.) 

 
Dietní požadavky 
 
Samozřejmě, počítáme s alergiemi a dietními požadavky ve stravovacím konceptu. 
Nicméně s takovým množstvím účastníků nemůže organizátor vyjít vstříc všem dietním 
požadavkům. 
Do FLIPu jsme zařadili alergie viz níže.  Na základě těchto informací vybereme tu variantu, kterou 
budeme schopni nabídnout. Upozorňujeme, že seznam níže není konečný. 
 
Lepek | arašídy | ořechy | mléko | vegetarián | Vegan 
 
 

FLIP (REGISTRAČNÍ PLATFORMA) str.70 
 
Obecně 
Vy jako federace jste se již seznámily s novým registračním systémem FLIP v minulém roce. 
Vyplnili jste zde přihlášku, oznámení zájmu a nějaké detaily pro FIG Gala a národní program. 
Od startu celé registrace bude mít váš účet ještě mnoho dalších nových stránek. 
 
Ve vašem účtu můžete: 
- vidět celkový přehled celé registrace 
- registrovat doprovod/staff 
- vytvořit skupiny   
- vidět přehled nákladů 
 
Používání FLIPu pro registraci 
 
FLIP platforma je navržena takovým způsobem, aby umožnila federacím vyplnit informace, ale 
také skupiny a účastníci mohou vyplnit jejich vlastní informace. To zajistí, aby práce na registraci 
nespočívala jen na federaci, ale mohla být rozprostřena šířeji. 
 
Vysvětlení toku všech údajů níže: 
- Federace můžete vytvořit skupiny 
- skupiny mohou žádat o vystoupení 
- po schválení skupina může vytvořit vystoupení a vyplnit detaily 
- kromě vystoupení může skupina přidat účastníky a vyplnit některé základní detaily účastníků 
- účastník pak může zkompletovat své údaje a poslat zpět, do skupiny ke schválení 
- registrace vystoupení a účastníci se objeví ve vašem prostředí a vy jim je můžete schválit 
 
LOC zpracuje registrace po schválení národní gymnastickou federací 



Gymba   str.71 
 
Ve FLIPu najdete maskota WG2023 Gymbu. Gymba dává tipy k systému FLIP. 
Tyto nástrojové tipy naleznete vždy v systému a nabídnou Vám vysvětlení stránky. 
 

Časový přehled 
 
Leden – 2023        Poslední termín pro konečnou registraci 
                               Depozitní platba 50% za účastnické karty 
Únor – 2023           Faktury k dispozici 
Květen – 2023       Poslední termín pro doplacení 
Červenec / srpnu – 2023  Světová Gymnaestrada 2023 

 
 
Aktualizace FLIPu: 
 
•  Notification of Interest bylo dokončeno a je opět viditelné pro federace, tak mohou vidět co vložily 
v loňském roce. 
•  zvláštní potřeby mohou být oznámeny na stejné stránce jako lékařské detaily pro účastníky. Toto 
bývalo nazvané „lékařské detaily“, ale nyní je to spojeno do ‘special needs & medical data’. 
•  registrace se zavře na konci ledna 2023. Po tomto termínu mohou ještě federace upravit čísla 
plus mínus do 10%. Úplná registrace se uzavírá 1.května 2023. 
•  první platby jsou očekávány začátkem února 2023. To znamená, že federace budou muset 
uhradit 50% jejich účastnických karet. Do května 2023 by mělo být uhrazeno vše.  Hotelové 
náklady budou účtované odděleně a jsou na stránce pod hlavičkou ‘cost overview’. Fakturu 
obdržíte mailem. 

 
 
FAQ FLIP   str.72 
 
Otázka: Je možné odstranit účastníka ze skupiny? 
Odpověď: Ano, toto je možné. Najdete to v group roadmap. 
 
Otázka: Je možné odstranit skupinu? 
Odpověď: Ano, toto je nyní možné. Federace může vymazat skupinu kliknutím na skupinovou 
přehledovou stránku, žádost o vystoupení, vymažete knoflíkem vpravo od skupinové linky. 
 
Otázka: Existuje nějaký způsob, jak zadat všechny fotky účastníků v excelu? 
Odpověď: Ne, toto není možné (ještě). Rozumíme tomu, že to je hodně práce, a hledá se řešení 
jak zaslat všechny snímky najednou. Až najdeme řešení, dáme vám vědět. 
 
Otázka: Kdy potřebujete všechny fotky účastníků? 
Odpověď: Konec května 2023, kdy se uzavře registrace. 
Otázka: Obdržím zprávu o chybě, když chci pozvat sebe jako skupinu, mohu použít stejnou 
emailovou adresu dvakrát? 
Odpověď: Není možné použít stejnou emailovou adresu dvakrát. Budete muset použít další osobní 
emailovou adresu, jestliže chcete pozvat sebe jako skupina. 
 
Otázka: Jak se mohu přihlásit do FLIP systému? 
Odpověď: Do Flip systému se můžete přihlásit přes následující link: 
https://wg2023.tigsports.nl/login 
 

Otázka: Já mám otázku na FLIP, komu to mám poslat? 
Odpověď: Ty máš otázku na FLIP? Prosím podívejte na nejprve na Gymbovy tipy. 
 

Jestliže to nemůžete vyřešit, kontaktujte nás registration@wg2023.nl 

mailto:registration@wg2023.nl


Jestli otázka souvisí se systémem, tak by nám pomohlo poslat screenshot a/nebo video toho, na 
co se díváte.  To nám umožní rychleji vám pomoci. 
 
 

Str.73 
 

PARTICIPANTS PRICELIST    str.74 

 
ÚČASTNICKÁ KARTA     €275,00 
Účastnická karta Světové Gymnaestrády 2023 zahrnuje následující: 
•  Opening Ceremony na Olympijském stadionu 
•  Vstup do RAI kongresového centra 
•  Vstup na Olympijský stadion 
•  Karta/jízdenka na veřejnou hromadnou dopravu v Amsterdamu 
•  Closing Ceremony na Olympijském stadionu 
 
Nezahrnuje: 
•  vstupenky na National Perfomances 
•  vstupenky na FIG Gala 
 
Jak jsme oznámili v bulletinu 3.1, kvůli výši inflace a obrovskému navýšení cen potravin a nákladů 
na energie, strava a nyní také školní ubytování bude nutné navýšit. 
Jsme si vědomi toho, že je to pro nás risk, že se mohou v budoucnu tyto náklady ještě zvýšit, ale 
ceny zde uvedené jsou finální a nebudou se dále zvyšovat. 
 

ŠKOLNÍ UBYTOVÁNÍ    €220,00 
•  8 nocí - ubytování ve škole 
•  8x snídaně v škole 
 

OBĚD     €143,50 
•  7x teplé obědy s (nealko) nápojem 
Každý den čerstvě připravený, různý bufet s velmi kvalitními produkty. 
 

VEČEŘE    €143,50 
•  7x teplé jídlo s (nealko) nápojem 
Každý den čerstvě připravený, různý bufet s velmi kvalitními produkty. 
 
Všechna jídla jsou výživná, pestrá, zdravá a připravovaná z místních čerstvých produktů. 
Představíme rozmanitost tradičních holandských teplých a studených pokrmů. 
  

 
VIP   Str.76 
 
Účastnické federace mají nárok na VIP lístky v závislosti na velikosti delegace. Velikost federace je 
celkový počet platících účastníků a členů doprovodu. 
 
1 až 99 účastníci   1 VIP lístek 
100 až 499 účastníci   2 VIP lístky 
500 nebo více účastníků  3 VIP lístky 
 
VIP lístek zahrnuje následující: 
•  vstup na program Světové Gymnaestrády včetně National Performances a FIG Gala 
•  oběd ve vyhrazeném VIP prostoru 
 
Národní federace mohou požadovat další VIP lístky nad tento rámec, na základě pověření. Žádat  
můžete ve finální registraci ve FLIPu. Cena extra VIP lístku je €500. 



 
ORGANIZACE   str.78 
 
VÍZOVÉ POVINNOSTI 
Většina cizích státních příslušníků přejících si zůstat v Nizozemí až tři měsíce žádá o krátkodobá 
víza nebo Schengen vízum (Schengen visum). Cizí státní příslušníci z EU, EEA nebo Švýcarska 
jsou vyjmuti z vízové povinnosti. 
 
Pokud nejste příslušník ani jednoho ze zemí uvedených výše, pak budete potřebovat krátkodobé 
Schengen vízum. Ta vám dovolí pobývat v Schengenském prostoru max. 90 dnů během 180ti 
denního období. 
Prosím, ujistěte se, že podáváte svou žádost o vízum včas, neboť doba vyřízení ve vízových 
centrech je delší kvůli zvýšenému cestování.  Žádost o vízum můžete podat až 6 měsíců předem. 
LOC připraví oficiální pozvání všem zemím, které to budou požadovat. Pokud potřebuje tento 
zvací dopis, prosím pošlete email na:  info@wg2023.nl 
Zvací dopis pošleme 6 měsíců předem, aby žádosti o víza mohly být podány ihned. 
 
Můžete použít Schengen Visa Advisor Ministerstava zahraničních věcí (link: Applying for a short-
stay Schengen visa. Vyberte vaši zemi. 
V Netherlands Worldwide)  uvidíte, zda potřebujete vízum nebo ne. 
Jestliže již máte platné povolení k pobytu pro jinou zemi Śchengenského prostoru, nepotřebujete 
vízum pro Nizozemí až na 90 dnů. 

 
 
BEZPEČNOST, BEZPEČÍ A ZDRAVÍ 
LOC pozve všechny vedoucí delegací na informační schůzku k bezpečnosti, zabezpečení a 
medical plánu během WG23. Toto setkání se bude konat 6-8 týdnů před akcí. Přesný termín bude 
sdělen v bulletinu 5. 

 
POJIŠTĚNÍ: 
 
Federace 
Účastnící se FIG přidružené federace musí poskytnout pojistné krytí pro všechny členy jejich 
delegace. Pojistka musí pokrýt nemoc, nehodu a repatriační náklady během celého pobytu WG. 
Pojistka může být uzavřena samostatně FIG přidruženou federací s vlastní pojišťovací společností 
nebo může zakoupit dopředu nebo po příjezdu pojištění přes LOC. 
Účastník bez pojištění neobdrží účastnickou kartu a nebude se moci účastnit Světové 
Gymnaestrády. 
 

EXPO   str.80–81 
 
Nabízíme dva různé typy výstavních stánků během Světové Gymnaestrada Amsterdam 2023, 
komerční stánek a stánek federace. 
 
Stánek federace 
Federace bude mít možnost prezentovat sebe v samém srdci RAI Amsterdam. 
 
Abychom nabídli každé federaci vhodný stánek, nabízí se volba čtyř různých velikostí. Cena za 
každý stánek zahrnuje denní základní úklid, denní elektřinu, osvětlení, stánkovou konstrukci a 
kobercové čtverce. 
Informace o procesu objednávání bude sdělen později emailem z expo@wg2023.nl   
Budete -li mít jakékoliv dotazy k expo, prosím pošlete vaše otázky e-mailem na tuto emailovou 
adresu. 
 
Plocha povrchu: 9m2 (3x3 metry)   cena: 843.24 euro 
" Denní základní úklid stánku (včetně uvedení do provozu) 9 m2 

mailto:expo@wg2023.nl


" Denní proud 3 kW, 220 V (včetně dvojité zásuvky) 1 jednotka 
" Hliníkový LED track spotlight (15 watt) 2 jednotky 
" Stavba stánku 
" Břidlicová šeď kobercové čtverce 9 m2 
 
Plocha povrchu: 18m2 (6x3 metry)  cena: 1,411.90 euro 
" Denní základní úklid stánku (včetně uvedení do provozu) 18 m2 
" Denní proud 3 kW, 220 V (včetně dvojité zásuvky) 1 jednotka 
" Hliníkový LED track spotlight (15 watt) 4 jednotky 
" Stavba stánku 
" Břidlicová šeď kobercové čtverce 18 m2 
 
Plocha povrchu: 27m2 (9x3 metry)  cena: 1,830.83 euro 
" Denní základní úklid stánku (včetně uvedení do provozu) 27 m2 
" Denní proud 3 kW, 220 V (včetně dvojité zásuvky) 1 jednotka 
" Hliníkový LED track spotlight (15 watt) 6 jednotek 
" Stavba stánku 
" Břidlicová šeď kobercové čtverce 27 m2 
 
Plocha povrchu: 36m2 (6x6 metry)  cena: 2,272.67 euro 
" Denní základní úklid stánku (včetně uvedení do provozu) 36 m2 
" Denní proud 3 kW, 220 V (včetně dvojité zásuvky) 1 jednotka 
" Hliníkový LED track spotlight  (15 watt) 9 jednotek 
" Stavba stánku 
" Břidlicově šedé kobercové čtverce 36 m2 
 
*Tyto ceny nezahrnují 21 procent DPH 
*ceny elektřiny dosud nejsou stálé. Cena za stánek proto může být dražší. 
 
Nábytek k pronajmutí stánkům federací 
 
Následující nábytek může být pronajatý dodatečně: 
Černý koš na papír         8.94 euro 
Oranžová pohovka       39.50 euro 
Bílá barová stolička s dřevěnými nohami    55.44 euro 
Bílý uzamykatelný pult    122.38 euro 
Šedá brožurová police s bílými policemi       100.75 euro 
Bílá židle s dřevěnými nohami     61.19 euro 
Břidlicově šedá židle se žlutými nohami         51.63 euro 
Nízký bílý kulatý stůl       42.69 euro 
Bílý kolatý stůl                  52.50 euro 
Bar stolička s měkkým černým koženým sedadlem/chromový rám     55.44 euro 
 
*Tyto ceny nezahrnují 21 procent DPH 
 
 
Komerční stánek 
 
Jestliže se zajímáte o komerční stánek, prosím pošlete email na expo@wg2023.nl s následujícími 
 informacemi: Jméno, země, Společnost & Produkt 
Budeme si jisti, že jste v adresáři. Společnosti na tomto seznamu budou první, které obdrží 
komerční leták. Předpokládáme odeslání do konce září. 
 
REKLAMNÍ PRODEJ 
 
Světová Gymnaestráda v Amsterdamu je událostí jednou v životě, která zůstane ve vaší mysli 
navždy. Abychom k tomu přispěli, nabízíme rozsáhlou reklamní paletu předmětů před a v období 



akce. Tak si může vzít každý člověk kus Světové Gymnaestrády 2023 sebou domů. 
 
Udržitelnost je důležitý aspekt v Gymnaestrádě a zvláště v obchodním úsilí. 
V produkci našeho rozsahu užíváme udržitelné, vysoce kvalitní materiály a zbytková produkce je 
minimalizována, jak jen je to možné. Před zahájením Světové Gymnaestrády bude otevřený 
oficiální WG2023 online shop, kde bude možné si předbjednat všechny druhy položek. 
Všechny objednané položky mohou být vyzvednuty během Gymnaestrády na speciálně 
označeném místě.   
 
Během Gymnaestrády v Amsterdamu bude umístěn v expo hale speciální prodejní stánek, který 
můžete navštívit v průběhu týdne a shromáždit všechny předměty a odvézt si je sebou domů. 

 
 
AKTUALIZACE OZNÁMENÍ ZÁJMU / ÚČASTNÍCI     Str.83 
 
Registrace se spustila v roce 2021. Do této doby projevilo zájem o účast ve Světové 
Gymnaestrádě 2023 v Amsterdamu 58 zemí ze všech sedmi světadílů. Těchto 58 zemí zahrnuje 
celkem 20.928 účastníků Světové Gymnaestrady 2023! 
Toto množství účastníků je neuvěřitelně vysoké a pro LOC mimořádná motivace v jeho ambici 
překonat počet účastníků, kteří se zúčastnili Světové Gymnaestrády v roce 2019. 
 
Zatímco my vysoce hodnotíme takový celosvětový zájem o účast na Gymnaestrádě 2019, budeme 
pokračovat v našem úsilí v nadcházejících měsících přitáhnout další Národní federace k registraci 
a účasti. 
  
Aktuální seznam federací, které se registrovaly v „Notification of Interest“ nebo „Notification of 
Participants“, obsahuje následující země: 
 

1 American Samoa 16 Egypt 31 Lithuania 46 Slovenia 

2 Argentina 17 Estonia 32 Malta 47 Thailand 

3 Aruba 18 Fiji 33 Mexico 48 Tonga 

4 Australia 19 Finland 34 Netherlands 49 Trinidad and Tobago 

5 Azerbaijan 20 France 35 New Zealand 50 Czech Republic 

6 Belgium 21 Greece 36 Norway 51 Uganda 

7 Brazil 22 United Kingdom 37 Austria 52 Uruguay 

8 Bulgaria 23 Honduras 38 Papua New Guinea 53 United States 

9 Canada 24 Iceland 39 Peru 54 Venezuela 

10 Chile 25 Israel 40 Portugal 55 Zimbabwe 

11 Congo 26 Italy 41 Qatar 56 South Africa 

12 Cook Islands 27 Japan 42 Romania 57 Sweden 

13 Costa Rica 28 Cape Verdie 43 Sierra Leone 58 Switzerland 

14 Denmark 29 South Korea 44 Singapore  

15 Germany 30 Liechtenstein 45 Slovakia  

 
 
VOLUNTEERS    str.84 
 
Nábor dobrovolníků pro svět Gymnaestráda začal! 
 
Světová Gymnaestráda se může uskutečnit díky velkému počtu dobrovolníků. Mnoho dobrovolníků 
bude pracovat během gymnaestrády velmi usilovně na nejrůznějších pozicích, aby se mohla tato 



akce uskutečnit, jako např. doprovod týmů, řidiči, pomocníci se stravováním, pomoc pro 
návštěvníky a pomoc při vystoupeních. Náš partner EventMakers koordinuje nábor přihlášených 
dobrovolníků, plánování, trénink a komunikaci. A … nábor dobrovolníků začal! 
 
Více informací o nabízených možnostech nebo zapsání se jako dobrovolník klikněte zde. 
Potřebujeme ještě mnoho pomocných rukou, i vaši pomoc bychom velmi ocenili. 
 
Dobrovolnictví je zvláště zajímavé, pokud přicházíte na Světovou Gymnaestrádu sledovat 
přehlídky přátel a rodiny, ale nebudete se jí sami účastnit. Proč tedy nepomoci jako dobrovolník a 
zažít si tak gymnaestrádu jedinečným způsobem? Sdílení tohoto spojení s přáteli, rodinou a 
známými napomůže zajistit tuto velkou událost a její úspěch! 

 
MEDIA   str.85 
 
Proces a načasování pro mediální registraci bude oznámen na začátku roku 2023. 
 
Všechna média, právě tak jako komunikační personál a fotografové z klubů a delegací, se musí 
registrovat přes FLIP mediální platformu. Klikněte sem 
 

 
TIMELINE   str.87 
 

2023 
January: 
Definitive Registration deadline (50% payment of the Participant cards is due at the same time) 
 
February: 
preliminary allocation of hotels 
 
March: 
Bulletin 5 
 
May: 
Final payment deadline for all payments (100%) 
 
May: 
Technical specifications deadline 

 
 
 
 
LOC     str.89 
 

Manon Crijns 
President 
Manon@wg2023.nl 

Bianca Wieman 
Representative Dutch 
Gymnastics Federation 

Michiel Maas 
FIG Gala Director 
figgala@wg2023.nl 

José Holster 
Project Director 
info@wg2023.nl 

Norbert Chevalier 
Partner TIG Sports 

Willem Overdiep 
Director of Operations 

Elsemiek van Erkel 
Partners, Sponsors 
& Hospitality 

Tom Wennekes 
Apparatus 

Margriet Bos 
Registrations & FLIP 
registration@wg2023.nl 

Sabine de Bruyn 
Art Director 

Karen Hanrath 
Community Manager 
info@wg2023.nl 

Kevin Heg 
Schools 
schools@wg2023.nl 

Berdine Schaap 
Hotels 
hotels@wg2023.nl 

Ellis Halbmeijer 
Director Marketing 
& Communications 

Bas Middelkoop 
Venue Manager 
Olympic Stadium 

Jasper van Trigt 
Venue manager 
City Stages 
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Danielle Vink 
Special Events & Expo 
expo@wg2023.nl 

Yildiz Turun 
Registration & FLIP 
registration@wg2023.nl 

Julia Annaert 
Social Media 
Alexander Atkinson 

Volunteers 
Julia Heitmijer 
Ticketing 
tickets@wg2023.nl 

Liza van der Wurf 
Hotels 
hotels@wg2023.nl 

Guus Hogenes 
Technical Producer 

  

 
 
 
 
KONTAKTY 
 
LOC – Local Organising Committee 
José Holster – TIG Sports 
LOC Amsterdam 2023 
info@wg2023.nl 
 
LOC website: www.worldgymnaestrada2023.com 
 
 

FIG – Fédération Internationale de Gymnastique 
Alexandre Cola 
FIG Sport Events Manager 
acola@fig-gymnasitics.org 
 
Rogério Valério 
FIG GfA Committee - President 
rpvalerio@gmail.com 
 
FIG website: https://www.gymnastics.sport/site/ 
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