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Vi har nå mottatt første informasjon fra det europeiske turnforbundet (UEG) angående dette europamesterskapet. Vi ønsker å distribuere et utdrag av den informasjonen til de som har planer om å
være til stede som norske supportere ved mesterskapet:

1.

Tid og sted

Mesterskapet arrangeres 17.-20. oktober i Odivelas Portugal. Treninger og konkurranser gjennomføres
i Pavilhão Multiusos de Odivelas. Adresse: Alameda do Porto Pinheiro, 668 – 2675 Odivelas, Portugal.
Telefon: +351 211 574 834.

2.

Offisiell delegasjon

Vi skal delta med seks tropper - en tropp i hver klasse i både junior og senior. Hver tropp består av 10
gymnaster og 2 bonusgymnaster.
I tillegg inngår følgende i vår offisielle delegasjon:
• 1 landslagssjef
• 13 landslagstrenere
• 2 fysioterapeuter
• 1 mental trener
• 4 internasjonale dommere
• 1 mediaansvarlig
• 1 ass. delegasjonsleder
• 1 delegasjonsleder
Se også vår landslagsmodell som ligger ute på vår internettside www.gymogturn.no for ytterligere
informasjon om vårt arbeid fram mot dette mesterskapet.
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3.

Tidsplan

Arrangøren kommer til å legge ut en mer detaljert tidsplan for mesterskapet på sin internettside noe
senere. NB! Det er 1 times tidsforskjell Norge – Portugal. Portugal ligger en time bak Oslo. Tidene i
tidsplanen som legges ut vil være med Portugisisk tid. Eks.: kl. 10:00 i tidsplanen = kl. 11:00 i Norge.
Følgende er tidsplan pr. i dag:
Mandag 15. oktober
Ankomst for delegasjoner.
Akkreditering av delegasjoner.
Tirsdag 16. oktober
Trening junior.
Dommermøte.
Orienteringsmøte.
Onsdag 17. oktober
Trening senior.
Åpningsseremoni.
Kvalifiseringskonkurranser miks junior.
Kvalifiseringskonkurranser kvinner junior.
Kvalifiseringskonkurranse menn junior.
Torsdag 18. oktober
Kvalifiseringskonkurranser miks senior.
Kvalifiseringskonkurranser kvinner senior.
Kvalifiseringskonkurranse menn senior.
Fredag 19. oktober
Finaler miks junior.
Finaler kvinner junior.
Finaler menn junior.
Premieseremoni junior.
Lørdag 20. oktober
Finaler miks senior.
Finaler kvinner senior.
Finaler menn senior.
Premieseremoni senior.
Bankett
Søndag 21. oktober
Hjemreise
NB! Det kan bli endringer i tidsplanen i forhold til antall deltakende tropper i hver klasse.

4.

Flyplass ankomst/avreise

International Airport of Lisbon Humberto Delgado (LIS).

5.

Supporterpakke – billetter og hoteller

Tekst fra informasjon vi har mottatt fra UEG:
Advance sell of tickets will be made exclusively included in a fan package. For more info please
contact Cosmos Travel Agency info@cosmosactive.com For both programmes you can find more
information at https://www.teamgym2018.com or through teamgym@gympor.com.
Vi har ikke mottatt informasjon om billetter for supportere som ikke inngår i en hotellpakke. Se
arrangørens internettside for eventuell ytterligere informasjon om det i tiden framover.
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6. Arrangørens sosiale medier
https://www.teamgym2018.com/
https://www.facebook.com/ginasticaportugal/
https://www.instagram.com/federacaodeginasticadeportugal/

7. Pass og visum
Portugal er et Schengen-land. Det ikke er passkontroll dit. Pass skal likevel medbringes siden det er
eneste godkjente legitimasjon for nordmenn i utlandet. Pass kan også kreves fremvist av flyselskap.
Norske borgere er visumfrie for et begrenset opphold i Portugal.

8. Reiseinformasjon Portugal fra Utenriksdepartementet (UD)
Sist oppdatert: 17.10.2017 (utdrag):
Portugal er i alminnelighet et sikkert land å ferdes i som turist. Det bør likevel utvises aktsomhet,
spesielt i de større byene og turistområder da lommetyveri og veskenapping er utbredt. Innbrudd i
leiebiler er heller ikke uvanlig. I sommermånedene oppstår ofte skogbranner i rurale områder, og det
er anbefalt å utvise den største årvåkenhet ved ferdsel i slike områder. Dette er spesielt tilfelle i 2017
pga. ekstrem tørke og mer enn seks måneder uten nedbør. Man må alltid nøye følge de råd og
henstillinger man får fra portugisiske myndigheter, samt selv være oppmerksom og følge vanlige
sikkerhetsmessige forholdsregler.
Nordmenn som oppholder seg i kortere eller lengre tid i Portugal oppfordres til å registrere seg på
reiseregistrering.no. Norske borgere anbefales å ha gyldig reiseforsikring. Nødnummeret i Portugal er
112.
I krise og nødsituasjon oppfordres publikum til å kontakte ambassaden:
Kgl. Norsk Ambassade
Av. Dom Vasco da Gama, 1
1400-127 Lisboa
Tel: +351 213 009 100
E-post: emb.lisbon@mfa.no
Utenom ambassadens åpningstid (mandag-fredag 9-16) kan publikum kontakte UDs døgnoperative
senter på telefon +47 23 95 00 00 eller e-post udops@mfa.no.
Her kan du følge en link til UDs internettside for ytterligere informasjon.

9. Annet
Det er å forvente at arrangøren kommer til å legge ut informasjon om mesterskapet på sin internettside fortløpende i tiden framover.
Ved eventuelle spørsmål – ta kontakt med forbundskontoret ved Hermod Buttedahl. E-post:
hermod.buttedahl@gymogturn.no.
Med hilsen
Norges Gymnastikk- og Turnforbund
Teknisk komité troppsgymnastikk
Kjetil Folkvord
Leder
(sign.)
Hermod Buttedahl
Utviklingskonsulent
Delegasjonsleder
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Landslagssjef
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