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Prijedlog programa rada Hrvatskog radioamaterskog saveza za 2009. godinu

Temeljem Programa rada Hrvatskoga radioamaterskog saveza za
razdoblje 2008-2011. godine koji je verificiran na Izbornoj skupštini HRS-a od
17.11.2007., plan rada za 2009. godinu, sukladno potrebama i objektivnim
financijskim mogućnostima možemo podijeliti na slijedeće osnovne smjernice:
1. Obnavljanje, opremanje i daljnje poticanje razvoja članica Sveza
(klubova);
2. Nastavak razvoja i obnove digitalne i repetitorske mreže u Hrvatskoj;
3. Edukativno djelovanje – organizacija radioamaterskog kampa Zvjezdano
selo;
4. Daljnja modernizacija i informatizacija Stručne službe
5. Radioamaterski skupovi (Kraljevica 2009, HAMRADIO, ZRF)
6. Informiranje članstva i izdavačka djelatnost
7. Organizacija natjecanja na KV i UKV područjima i brzinskoj telegrafiji
(QRQ)
8. Suradnja s HZTK, DUZS te nadležnim ministarstvima i agencijama,
poglavito u pogledu daljnjeg uspostavljanja Hrvatskog radioamaterskog
sustava veza u kriznim situacijama
9. Amaterska radio goniometrija
10. Izrada pravilnika i ostalih normativnih akata propisanih novim Statutom
HRS-a
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1. Obnavljanje, opremanje i osposobljavanje klubova i članova
Prošlogodišnja akcija opremanja članica Saveza između ostaloga imala je
i učinak omasovljenja radioamaterizma u Republici Hrvatskoj i to u vidu
formiranja čak 9 novih radioklubova. Kako su radioklubovi temelj postojanja
Saveza, tijekom 2009. godine kroz kvalitetnu suradnju s tijelima lokalne
samouprave i HZTK-e na lokalnoj razini nastaviti ćemo raditi na obnovi
„ugašenih“ klubova i formiranju novih.
Smatramo da bi aktivan radioklub trebao biti formiran u svakom gradu, a
po mogućnosti i u većem dijelu općina.
Akcije opremanja članica Saveza organizirati će se i u 2009. godini.
Planira se odabir i organizirana subvencionirana nabavka uređaja za ARG čija
prvanstvena namjena je edukacija mladih u tom području. Nabavku opreme za
pojedince Savez ne bi subvencionirao, nego bi oni vlastitim sredstvima plaćali
punu cijenu, koja će u svakom slučaju biti niža od tržišne (organizirana kupovina
– smanjenje trgovačkih marži ovisno o količini).
Ovu aktivnost provest ćemo u sklopu opremanja za potrebe Hrvatskog
radioamaterskog sustava veza u kriznim situacijama, a između ostalog i u
suradnji s DUZS-om, kako bi na ovaj način podigli razinu tehničke opremljenosti
članstva koje samo dobro opremljeno može odgovoriti na zahtjeve koji će biti
postavljeni pred nama.
Praksa unatrag nekoliko godina pokazuje da je u manje-više svakoj sredini
najveći problem organizirati nastavu i osposobiti nove članove. Problem je
motivacija s jedne, a poznavanje pedagogije s druge strane. Savez, koji ima
interes da poveća broj članova, mora pomoći klubovima i pojedincima da
potrebna znanja steknu što lakše i s manje napora.
Jedan od načina je izrada tipskog programa za izvođenje nastave, a s
druge strane izrada didaktičkih pomagala.
No, prije svega treba obučiti ljude koji imaju volje da se tim poslom bave
unutar kluba. Prije tridesetak godina postojala je praksa obučavanja instruktora
koji su vodili tečajeve, a nema razloga da tako ne bude i danas. Radioamaterski
pokret čine ljudi različitih zanimanja i stupnja obrazovanosti, a budući da se ovdje
radi o nastavnom procesu, smatramo da bi zainteresiranu skupinu HRS trebao
pripremiti za izvođenje nastave putem odgovarajućih seminara.
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Uz postojeća izdanja, a pri tome posebno mislimo na nedavno izdanje
priručnika za obuku, Savez bi trebao procijeniti kakvi mu još sve sadržaji trebaju
te organizirati izradu istih.
Budući da se radi o oblikovanju i poticanju rasta vlastite članske baze,
mnogi, ako ne i svi sadržaji učinit će se dostupnim i putem Interneta.
Osim klasičnih tečajeva za obuku operatora, održavanje seminara za
obuku radiogoniometrista, korištenje računalnih programa svih namjena i brojni
drugi sadržaji, sigurno će pomoći i klubovima i polaznicima, jer obogaćeni novim
znanjima s manje zazora, a više uspjeha, pristupamo onom što nas zanima.
Uloga klubova u obuci novih radioamatera nezamjenjiva je i jedan od
bitnih uvjeta njihova opstanka. Ali, i klubovi moraju biti svjesni da se time moraju
pozabaviti sami, a Savez će im u tome pružiti svu moguću podršku.
Poticaj klubovima za organizaciju tečajeva Savez će u 2009. godini
stimulirati konkretnim financijskim sredstvima.

2. Nastavak razvoja i obnova digitalne i repetitorske mreže u Hrvatskoj
U 2009. godini nastaviti će se započeto opremanje i postavljanje mreže
repetitora nove generaciji (D-STAR). U tom mislu, a na temelju Strategije razvoja
HRSVKS, u ovoj godini nabaviti će se najmanje tri repetitora te tehnologije,
Također, obnoviti će i dio zastarjelih, poluispravnih ili neispravnih repetitora
postojeće analogne mreže.
Daljnji razvoj digipiterske mreže u obliku koji je ranije zamišljen biti će
predmet rasprava stručnih skupina. Na temelju zaključaka tih rasprava biti će
donešene odgovarajuće odluke o budućnosti te mreže.
3. Edukativno djelovanje – organizacija radioamaterskog kampa
Zvjezdano selo
Tijekom mjeseca kolovoza 2009. godine planira se po prvi puta organizirati
edukativna akcija HRS-a pod nazivom Radioamaterski kamp „Zvjezdano selo
2009“.
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Kamp bi trajao tjedan dana, a cilj je obuka novih mladih radioamatera (gornja
starosna granica 17 godina). Mjesto održavanja Kampa bilo bi Centar tehničke
kulture Zvjezdano selo kod Splita .
Programi koji bi bili obuhvaćeni tijekom održavanja ove edukativne akcije bili bi:
•
•
•
•
•
•
•
•

tečaj elektronike s izradom praktičnog rada
tečaj za radiooperatora "P" razreda (za nelicencirane operatore "P"
razreda)
tečaj telegrafije (za licencirane operatore "P" razreda)
tečaj digitalnih komunikacija s praktičnim izvođenjem (za licencirane
operatore "P" razreda)
polaganje ispita i praktičan rad na radioamaterskoj postaji uz aktiviranje
posebne pozivne oznake
astronomska škola
upoznavanje sa aktivnostima teh. kulture (jedriličarstvo, modelarstvo, aero
aktivnosti)
slobodne aktivnosti (kupanje, izleti)

4. Daljna modernizacija i informatizacija Stručne službe
Na žalost zbog objektivnih razloga započeti proces informatizacije Stručne
službe HRS-a nije u cijelosti dovršen tijekom 2008. godine. Dio neophodne
opreme je nabavljen tijekom protekle godine i tijekom 2009. godine planiramo
implementaciju odgovarajućih programskih rješenja koja kao konačni cilj imaju
stvaranje ažurne i lako dostupne (putem Interneta) baze hrvatskih radioamatera.
Također planira se usavršiti poslovni proces oko pohrane i indeksiranja postojeće
dokumentacije HRS-a, što će za posljedicu imati brži, jednostavniji i lakši pristup
potrebnim informacijama putem dostupnih medija.
5. Radioamaterski skupovi (Kraljevica 2009, HAMRADIO, ZRF)
Kao središnji HRS-ov skup i nadalje će se zadržati i proširiti
radioamaterski skup u Kraljevici i to u proljetnom terminu tijekom travnja.
Dodatno planiramo proširiti tematiku i događanja na tom skupu: uvesti još
zanimljivija predavanja, razne edukativne sadržaje, guru panele prema
područjima djelovanja, radionice, prezentacije i forume.
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HRS će i ove godine sudjelovati na međunarodnom radioamaterskom
sajmu HAMRADIO koji se održava u lipnju u Friedrischafenu. Na njemu ćemo
dostojno prezentirati sveukupno djelovanje hrvatskih radioamatera.
Savez će se i ove godine aktivnije uključiti i u organizaciju Zagreb Radio
Festa (ZRF), kao dio događanja za jesenski dio godine. Tu u prvom redu mislimo
na bolje pružanje raznih servisa članovima, kao i konkretno financijsko i
organizacijsko
sudjelovanje,
sukladno
dogovoru
sa
Zagrebačkim
radioamaterskim savezom kao glavnim organizatorom.

6. Informiranje članstva i izdavačka djelatnost
HRS će tijekom 2009. godine napraviti kompletnu reviziju uređivačke
politike i organizacije informiranja članstva putem dostupnih medija, kako
časopisa tako i web stranica Saveza.
Časopis kao trajni medij mora u sebi nositi i trajne vrijednosti te
informacije trajnog značaja. Web stranice HRS-a će doživjeti kompletan redizajn,
kako vizualni tako i sadržajni. Na web stranicama će postati dostupne sve
informacije bitne za članstvo HRS-a i istima će se pristupiti apsolutno
profesionalno, kako bi se na njima mogle pronaći uvijek ažurne, kvalitetne i bitne
informacije za cijelokupno članstvo Saveza.
U okviru izdavačke djelatnosti u ovoj godini namjeravamo izraditi adekvatan
Priručnik za polaganje ispita A i P razreda i interaktivni set pitanja za ispite
dostupan putem Interneta, sukladno novom Pravilniku koji treba izaći tijekom
2009. godine.
7. Organizacija natjecanja na KV i UKV područjima i brzinskoj telegrafiji
(QRQ)
Na kratkom valu, HRS je do sada bio organizator dva domaća natjecanja.
Riječ je o Hrvatskom radioamaterskom kupu i Kupu Jadrana. U 2009. godini će
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se organizirati i jedno novo KV natjecanje u zimskom periodu pod nazivom
Zimski KV Kup, a također će se navedena domaća natjecanja u smislu
povećanja aktivnosti objediniti i kroz kumulativno natjecanje naziv 9A Super Kup
kroz koje će se zbrajati rezultati ostvareni tijekom godine.
U 2009. godini Hrvatski radioamaterski savez osigurat će odgovarajuću
besplatnu programsku podršku za sva KV natjecanja u organizaciji HRS-a.
9A CW Contest, kao najveće i jedino međunarodno natjecanje u
organizaciji HRS-a, zahtijevat će i ove godine posebnu pažnju. Rezultati
aktivnosti iz prethodne godine očitovali su se u povećanju broja hrvatskih postaja
u samom natjecanju, a s istim aktivnostima nastavit će se i tijekom 2009. godine
u smjeru daljnjeg povećanja aktivnosti 9A postaja.
Dobra organizacija rada HQ ekipe u natjecanju IARU HF Championship
protekle godine, dodatni motiv je za još bolju i kvalitetniju organizaciju u 2009.
godini, kada će 9A0HQ pozivna oznaka biti ponovno aktivna s područja
Republike Hrvatske. Dodatno, povećat će se i intenzivirati aktivnosti na animaciji
9A postaja u ovom natjecanju, poglavito u smjeru većeg broja veza sa 9A0HQ
postajama.
Generalno gledajući UKV aktivnost i funkcija Saveza u tom smislu na
zadovoljavajućoj je razini, ponajprije zahvaljujući inventivnosti aktualnog UKV
menadžera i članova koji s njim održavaju portal www.hrvhf.net.
Nastojat ćemo i dalje prepoznavati potrebe članstva i napredak
suvremenih trendova te adekvatno prilagođavati svoju aktivnost u cilju stalnog
poboljšavanja.
U sklopu Susreta u Kraljevici biti će održano i QRQ prvenstvo Hrvatske
kao izlučno natjecanje za odabir naših predstavnika na međunardnim QRQ
prvenstvima tijekom 2009. godine.
8. Suradnja s HZTK, DUZS te nadležnim ministarstvima i agencijama,
poglavito
u
pogledu
daljnjeg
uspostavljanja
Hrvatskog
radioamaterskog sustava veza u kriznim situacijama
Nastavit će se s dobrom suradnjom s HZTK, DUZS i nadležnim
ministarstvima i agencijama, u smjeru daljnjeg poboljšanja položaja radioamatera
u Republici Hrvatskoj, te će se iskoristiti mogućnosti daljnje suradnje otvorene na
projektima započetim prošle godine. Sa Državnom upravom za zaštitu i
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spašavanje će se uz pomoć i koordinaciju HZTK nastaviti radovi na projektima
uključivanja Hrvatskog radioamaterskog sustava veza u kriznim situacijama u
sustav zaštite i spašavanja na nivou cijele Republike Hrvatske, kao dugoročan
projekt od posebne strateške važnosti za Hrvatski radioamaterski savez i njegove
članove.
9. Amaterska radio goniometrija
Amaterska radio goniometrija je dugi niz godina najdostupniji oblik
bavljena radioamaterizmom mlađoj populaciji, te ujedno najjednostavniji način za
privlačenje mladog kadra i novih članova u naše redove.
U tom smjeru, tijekom 2009. godine Hrvatski radioamaterski savez će
poduzeti niz aktivnosti za intenzivnije i masovnije bavljenje ovim vidom
radioamaterizma, kako bi se mladim ljudima na jednostavan i pristupačan način
kroz bavljenje sportom omogućilo sudjelovanje i približavanje radioamaterizma.
Iz navedenih razloga, Hrvatski radioamaterski savez će organizirati akciju
nabavke određene količine opreme potrebne za bavljenjem amaterskom radio
goniometrijom. Također, tijekom 2009. godine ponovo će se organizirati ljetna
škola amaterske radio goniometrije na Bjelolasici ili drugom adekvatnom mjestu,
te će se pokrenuti izrada edukativnih pomagala za obuku novih goniometrista.
Također, Hrvatski radioamaterski savez će kroz djelovanje Radne grupe
za ARG osigurati podršku i pomoći u organizaciji lokalnih ARG natjecanja te će u
suradnji s klubovima organizirati državno ARG natjecanje.
Savez će i dalje, u okviru svojih mogućnosti, osigurati maksimalnu
moguću financijsku i logističku podršku za seniorsku i juniorsku ARG
reprezentaciju kako bi im omogućili sudjelovanje na predstojećim natjecanjima
međunarodnog karaktera tijekom 2009. godine.
Tijekom 2009. godine će se intenzivirati radnje na pripremi organizacije
15. Svjetskog ARG prvenstva koje će se u rujnu 2010. godine održati na području
Republike Hrvatske.

11. Izrada pravilnika i ostalih normativnih akata propisanih novim
Statutom HRS-a
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Kako je na redovnoj Skupštini u travnju 2008. godine donešen novi Statut
HRS-a, te dodatno dopunjen na izvanrednoj Skupštini u rujnu 2008. godine,
temeljem istog potrebito je izraditi i usvojiti odgovarajuće Pravilnike u roku
definiranom u samom Statutu. Temeljem navedenog u drugoj polovici 2008.
godine oformljene su odgovarajuće radne grupe Izvršnog odbora HRS-a koje će
tijekom 2009. godine izraditi prijedloge Pravilnika iz svojih domena rada, te iste
predočiti Izvršnom odboru odnosno Skupštini HRS-a na usvajanje.

Predsjednik HRS-a
Krešimir Kovarik, 9A5K
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