PROGRAM
MEZINÁRODNÍHO SETKÁNÍ HASIČSKÉ MLÁDEŽE
od 14. do 21. července 2013 v MULHOUSE/Francie
XIX. mezinárodní Hasičská olympiáda mládeže – Tábor mládeže –
táborová olympiáda – prezentace a výstava národních svazů
Čtvrtek, 11. července 2013
14:00 hod.

příjezd přípravné skupiny
porada pracovní skupiny Tábor mládeže – stav rozdělení pokojů
prověrka pracovního katalogu Hasičské olympiády mládeže – zřízení
kanceláře vedoucího mezinárodního tábora
počátek prací na výstavbě soutěžních drah – dráhy pro štafetový běh –
sčítací výbory – tréninková plocha
večeře

Pátek, 12. července 2013
Snídaně
Porada se zodpovědnými činiteli soutěží Olympiády mládeže + budování
soutěžních drah a drah pro štafetový běh
Obhlídka tábora – tréninkové plochy – prezentace národních sborů
Oběd
Obhlídka a zařízení kanceláře soutěže
Výstavba soutěžních drah + štafetový běh – příprava – zařízení
Výpočetní kancelář pro mládež v kategorii 15-17 let (B – mládež)
Večeře
Sobota, 13. července 2013
08:30 hod.
10:00 hod.
13:00 hod.
14:00 hod.

Snídaně
Obhlídka ubytovacích prostor – tábor mládeže – školící středisko
Porada s místními zodpovědnými pracovníky
Oběd
Prověrka přihlašovací kanceláře (materiál atd.)
Večeře

Neděle, 14. července 2013
08:00 – 17:00 hod.
18:00 – 21:00 hod.

19:00 hod.
20:30 hod.

23:00 hod.

Příjezd – přihlášení Palais des Sports
Večeře - účastníci tábora, masér, vedoucí delegací,
pečovatelé, tlumočníci, mládež
Večeře vyhodnocovací tým

přihl. kancelář
Restaurant
universitaire R2
Gymnase
Universitaire R1
Porada zodpovědných pracovníků IJLK
Tábor mládeže
Přátelské setkání pro všechny vedoucí mládežnických Tábor mládeže –
delegací, pečovatelů, členů vyhodnocovacích týmů,
salle Louis Armand
tlumočníků, trenérů-masérů, místních pořadatelů, IJLK
noční klid

Pondělí, 15. července 2013
06:00 – 06:30 hod.
06:30 – 08:30 hod.
08:00 – 09:30 hod.
09:50 hod.
10:00 hod.
11:00 hod
11:00 – 12:00 hod.
12:00 – 13:30 hod.
12:00 – 14:00 hod.

Budíček
Snídaně: členové vyhodnocovacího týmu, masér,
vedoucí delegace, pečovatelé, tlumočníci, mládež
Porada vedoucích mládežnických delegací
Seřazení k zahajovacímu ceremoniálu
Zahájení Mezinárodního setkání hasičské mládeže
Příprava k prezentaci národních týmů
Porada členů vyhodnocovacích týmů mládeže
Oběd pro členy vyhodnocovacích týmů
Oběd pro účastníky tábora

od 13:45 hod.
14:00 – 19:00 hod.
19:00 hod.
18:30 – 20:00 hod.
19:30 – 20:30 hod.

Nahlášení skupiny u výpočetního výboru A a C
Trénink mládežnických hasičských sborů
Porada členů vyhodnocovacích týmů mládeže
večeře pro účastníky tábora
večeře pro členy vyhodnocovacích týmů

20:30 hod.
23:00 hod.

Prezentace výstavy mládeže národních týmů
Noční klid

tábor mládeže
Gymnase
universitaire R1
tábor mládeže
tábor mládeže
tábor mládeže
Palais des Sports
tábor mládeže
Gymn. univers. R1
Restaurant
universitaire R2
tréninková plocha 4
tréninková plocha 4
tréninková plocha 4
Rest. univers. R2
Gymnase univ. R1
Palais des Sports

Úterý, 16. července 2013
06:00 – 06:30 hod.
06:30 – 07:30 hod.
07:00 hod.
08:00 hod.
08:30 – 12:00 hod.
12:15 – 12:45 hod.
12:45 – 13:30 hod.
12:00 – 14:00 hod.

Budíček
Snídaně: členové vyhodnocovacího týmu, masér,
vedoucí delegací, pečovatelé, tlumočníci, mládež
Porada vedoucích mládežnických delegací
Instruktáž členů vyhodnocovacích týmů mládeže
trénink mládežnických hasičských sborů
porada členů vyhodnocovacích týmů mládeže
Oběd pro členy vyhodnocovacích týmů
Oběd pro účastníky tábora

13:45 – 17:00 hod.
17:00 – 17:30 hod.
17:00 – 18:30 hod.
17:00 – 18:30 hod.
19:00 hod.

Trénink mládežnických hasičských sborů
Porada členů vyhodnocovacích týmů mládeže
večeře pro členy vyhodnocovacích týmů
večeře pro účastníky tábora
Instruktáž vlajkonošů pro zahajovací ceremoniál

19:30 hod.

Prezentace národních mládežnických týmů
Palais des Sports
pro všechny účastníky tábora a členy vyhodnocovacích týmů
Návrat do tábora
Noční klid

22:30 hod.
23:00 hod.

tábor mládeže
Gymnase
universitaire R1
tábor mládeže
tréninková plocha 4
tréninková plocha 4
tréninková plocha 4
Gymn. univers. R1
Restaurant
universitaire R2
tréninková plocha 4
tréninková plocha 4
Gymnase univ. R1
Rest. univers. R2
Stadion

Středa, 17. července 2013
06:00 – 06:30 hod.
Budíček
06:30 – 07:30 hod.
Snídaně: členové vyhodnocovacího týmu, masér,
vedoucí delegací, pečovatelé, tlumočníci, mládež
07:00 hod.
Porada vedoucích mládežnických delegací
08:00 – 12:00 hod.
Příprava táborové olympiády – stadion
07:30 – 13:30 hod.
Trénink hasičské mládeže
13:55 – 14:30 hod.
Porada členů vyhodnocovacích týmů mládeže
12:30 - 14:30 hod.
Oběd pro účastníky tábora
14:45 hod.
Oběd pro členy vyhodnocovacích týmů
14:00 hod.
Porada ohledně táborové olympiády – trenéři pečovatelé o mládež – tlumočníci
17:00 – 18:00 hod.
večeře
18:00 hod.
18:15 hod.
18:30 hod.

23:00 hod.

Národní, kulturní úvodní program k zahajovacímu
ceremoniálu
Seřazení mládežnických hasičských sborů a členů
vyhodnocovacích týmů k zahajovacímu ceremoniálu
Slavnostní zahajovací ceremoniál k
XV. Mezinárodní hasičské olympiádě
XIX. Mezinárodní hasičské olympiádě mládeže

tábor mládeže
Gymnase
universitaire R1
tábor mládeže
tréninková plocha 3
stadion
stadion
Rest. Univ. R2
Gymn. Univ. R1
tábor mládeže

stadion
stadion
stadion

Noční klid

Čtvrtek, 18. července 2013
06:00 – 06:30 hod.
06:30 – 08:00 hod.

08:00 – 13:00 hod.
13:30 hod.
12:00 – 14:00 hod.

Budíček
Snídaně: členové vyhodnocovacího týmu, masér,
vedoucí delegace, pečovatelé, tlumočníci, mládež
Porada vedoucích mládežnických delegací
Porada členů vyhodnocovacích týmů mládeže –
účast povinná
Přihlášení skupin u výpočetního výboru podle
soutěžního plánu
Mezinárodní hasičská olympiáda mládeže
Porada členů vyhodnocovacích týmů mládeže
Oběd pro účastníky tábora

13:45 hod.

Oběd pro členy vyhodnocovacích týmů

stadion
stadion
Restaurant
universitaire R2
Gymn. univers. R1

14:00 – 18:00 hod.

Táborová olympiáda - stadion

tréninková plocha 3

18:30 – 21:00 hod.
20:00 hod.

Večeře účastníků tábora
Restaur. univ. R2
Rozdělování cen z táborové olympiády a přátelský
tábor mládeže
večírek s diskotékou pro účastníky tábora, členy vyhodnocovacích
týmů, pečovatele, trenéry, tlumočníky
Kamarádský večer IJLK s výměnou dárků a večeří
Restaurant
- členové vyhodnocovacích týmů – vedoucí delegací - universitaire R2
tlumočníci – trenéři – maséři – pečovatelé Salle anexe
místní pořadatel – zástupci výkonné rady CTIF –
mezinárodní vedení soutěže

06:30 - 07:30 hod.
07:30 hod.
07:50 hod.

20:30 hod.

tábor mládeže
Gymnase
universitaire R1
tábor mládeže
stadion
soutěžní plocha

Pátek, 19. července 2013
06:00 – 07:00 hod.
06:30 – 07:30 hod.

12:00 – 14:00 hod.

Budíček
Snídaně: členové vyhodnocovacího týmu, masér,
vedoucí delegací, pečovatelé, tlumočníci, mládež
Porada vedoucích mládežnických delegací
Volný program pro všechny účastníky tábora mládeže
IJLK – členy vyhodnocovacích týmů
Oběd pro účastníky tábora

12:00 – 14:00 hod.
18:30 – 19:00 hod.

Oběd pro členy vyhodnocovacích týmů
Večeře pro účastníky tábora

18:30 – 19:00 hod.
19:00 hod.
21:00 hod.

Večeře pro členy vyhodnocovacích týmů
Stažení táborové vlajky
Velká rozlučková party pro všechny účastníky tábora
mezinárodní komisi vedoucích mládežnických týmů,
členy vyhodnocovacích týmů – mládež, přípravnou skupinu,
pomocníky

07:00 – 08:00 hod.
09:00 – 17:00 hod.

tábor mládeže
Gymnase
universitaire R1
tábor mládeže

Restaurant
universitaire R2
Gymn. univers. R1
Restaurant
universitaire R2
Gymn. univers. R1
tábor mládeže
tábor mládeže

Sobota, 20. července 2013
06:00 – 07:00 hod.
06:30 – 07:30 hod.
07:00 – 08:00 hod.

Budíček
Snídaně: členové vyhodnocovacího týmu, masér,
vedoucí delegace, pečovatelé, tlumočníci, mládež
Porada vedoucích mládežnických delegací
ÚČASTNÍCI TÁBORA MAJÍ VOLNO

tábor mládeže
Gymnase
universitaire R1
tábor mládeže

08:30 – 11:00 hod.
11:30 – 12:00 hod.

Pracovní zasedání komise IJLK při CTIF
Palais des Sports
Předání účastnických diplomů všem členů vyhodnocovacích
týmů, přípravné skupině, pomocníkům, lékařům, sanitní službě,
tisku, ILJ, pracovní skupině mládež

12:00 – 14:00 hod.

Oběd pro účastníky tábora

12:00 – 14:00 hod.
15:00 hod.
17:00 – 19:00 hod.

Oběd pro členy vyhodnocovacích týmů
Instruktáž vlajkonošů
Večeře pro účastníky tábora

17:00 – 19:00 hod.
19:15 hod.

Večeře pro členy vyhodnocovacích týmů
Seřazení mládežnických hasičských sborů k
závěrečnému ceremoniálu
Místní prezentace k závěrečnému ceremoniálu
XV. mezinárodní Hasičské olympiády a
XIX. mezinárodního setkání mládežnických hasičských sborů
Uhašení olympijského ohně

19:30 hod.

Neděle, 21. července 2013
06:30 – 09:00 hod.

Snídaně a návrat domů

Restaurant
universitaire R2
Gymn. univers. R1
stadion
Restaurant
universitaire R2
Gymn. univers. R1
stadion

