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ИМПРЕСУМ

ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА

Именован је нови потпредседник Савеза

Председник Савеза радио-аматера Србије Зоран МладеновићYU1EW је именовао Александра Цара 
YT1TX за свог новог потпредседника. Он је на тој функцији заменио Иванка Мандића YU7GM који 
се недавно повукао из приватних разлога.

Припреме за Камп младих радио-аматера

Савез радио-аматера Србије и ове године организује Камп за младе радио-аматере. Непосредни 
организатор је, на основу одлуке СРС, а по пријави за организацију, Слободан Станковић YT2SS.

Камп ће бити одржан у Одмаралишту „Бела бреза“ у месту Рожанство на падинама Златибора, 
општина Чајетина. Термин одржавања кампа је од 07. до 12. јула 2019. године.

Пријављено је 59 учесника, предавача и гостију. Рок за плаћање котизација и смештаја је 28. јун а 
плаћа се на рачун Савеза. Упутство за плаћање се може видети на сајту Савеза.
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БИЛТЕН САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

Активности овогодишње кампа ће се одвијати у две паралелне групе, према интересовањима 
учесника. Теме којима ћемо се бавити су:

- Операторски и такмичарски рад: Биће постављене две сталне станице у објекту одмаралишта и 
портабл станице по потреби). Такође ће младим радио-аматерима све време бити на располагању 
такмичарска локација YT9X.

- Електроника: Биће одржано више предавања и практичних конструкторских радионица.

- АРГ тренинзи и такмичење.

- ХСТ тренинзи и такмичење.

- Обележавање Дана радио-аматера Србије, 10. јула.

- Излет у Стопића пећину и Етно село у Сирогојну.

Све информације у вези Кампа наћи ћете на сајту Савеза на http://www.yu1srs.org.rs/kamp.

РАДИО-АМАТЕРСКИ ИСПИТИ

Најаве испита

Радио-клуб "Клокоч" YU1AIF из Ариља је најавио одржавање испита 28. јуна у Ариљу.

Радио-клуб "Пирот" YU1INO је најавио одржавање испита 29. јуна у Пироту.

У Савезу радио-аматера Србије је најављено одржавање испита 1. јула у Београду у просторијама 
Савеза.

Радио-клуб "Бањица" YU1BBV је најавио одржавање испита 13. јула у Београду.

Одржани испити

У Радио-клубу "Никола Тесла" YU1HQR из Шапца је 15. јуна одржано полагање испита за радио-
аматерске операторе. Испите су положили 2 кандидата прве класе и 11 кандидата треће класе.

АКТИВНОСТИ МЛАДИХ РАДИО-АМАТЕРА

Повећан је број наших представника на Међународном кампу младих радио-аматера

ИАРУ радна група за младе је СРС-у одобрила додатна два, укупно пет представника на предстојећем
медјународном YOTA кампу који ће се одржати у периоду 11-17.8.2019. у околини Софије.

Донета је одлука да додатна два представника буду: Алекса Јовановић YT5AKO (YU1AIF) и Марта 
Станковић YU4RED (YU1HFG). Обоје су учествовали на претходном кампу за младе у организацији 
нашег Савеза-а, остварили значајан број веза током YOTA месеца, и активно се баве хобијем. Они ће 
сами платити трошкове одласка и боравка на кампу

Дакле, Савез радио-аматера Србије  ће на YOTA кампу у Бугарској представљати:

Љубомир Живковић YU5EEA (YU1EXY) (вођа тима)
Алекса Јовановић YT5AKO (YU1AIF)
Јанко Михаиловић YU3EEA (YU1ABH)
Лазар Гроздановић YU3LAX (YU1HFG)
Марта Станковић YU4RED (YU1HFG)

Надамо се да ће сви они научити нешто ново и корисно што ће касније поделити са младима у својој 
средини а и шире.
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ВЕСТИ ИЗ РАДИО-КЛУБОВА

Конструкторска  секција  Радио клуба "Никола Тесла" YU1HQR

Конструкторска секција Радио-клуба "Никола Тесла" YU1HQR  из Шапца је у трајању од 60 дана  
периоду од марта до јуна реализовала конструкторску радионицу у оквиру које су саграђени  CW/SSB
QRP примо-предајници за 7 MHz.

У радионици је учествовало шест конструктора и саграђено је шест примо-предајника.

Видео снимак можете погледати на YоuТубе: https://youtu.be/ybBthjxSUBc.

ДИПЛОМЕ

YU-YOTA

За време одржавања Кампа младих радио-аматера на Златибору од 7. до 12. јула биће активне базне и 
портабл станице са позивним знацима YU1SRS i YU0SRS. Везе са овим станицама ће важити за YU 
YOTA диплому. За више информација погледајте на сајту http://www.yu1srs.org.rs/kamp/diploma-
kampa.

АРГ

Медаље за Србију на Балканском АРГ такмичењу у Молдавији

Овогодишње Балканско АРГ такмичење је одржано у Молдавији од 20. до 22. јуна. Уједно је одржан и
европски Sprint cup. Такмичење је одржано у граду Иванчеа, 30 километара северно од главног града 
Кишињева.

Из Србије се такмичило четири радио гониометриста: Драган Борковић YT7EA из Панчева, Ненад 
Ђорђевић YU3ARG из Сомобра, Зоран Пејић YU1ZIP из Лесковца и Василије Илић YU3VIP из 
Лесковца. Освојене су четири медаље.

Наши такмичари су постигли следеће резултате:

Спринт:
Драган Борковић YT7EA M60 – 5. место
Зоран Пејић YU1ZIP M50 – 2. место и сребрна медаља
Ненад Ђорђевић YU3ARG M21 – 11. место и
Василије Илић YU3VIP M19 – 5. место

Упоредо са овим такмичењем одржан је и Европски Sprint cup, тако да је YU1ZIP освојио још једну 
медаљу.

Clasic 144 MHz:
Борковић Драган YT7EA M60 – 5. место
Зоран Пејић YU1ZIP M50 – 3. место и бронзана медаља
Ненад Ђорђевић YU3ARG M21 – ван времена и
Василије Илић YU3VIP M19 – 6. место

Clasic 3,5 MHz:
Борковић Драган YT7EA M60 – 5. место
Зоран Пејић YU1ZIP M50 – 4. место и сребрна медаља
Ненад Ђорђевић YU3ARG M21 – 8. место и
Василије Илић YU3VIP M19 – 5. место.
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Роштиљада 2019

Радио-клуб "Никола Тесла" YU1HFG из Лесковца, 31. августа, по трећи пут, организује ревијално 
АРГ такмичење за младе радио-аматере "Роштиљијада 2019". Такмичење ће се бити на 3,5 MHz за 
такмичаре до 26 година. Остали гониометристи се могу такмичити рекреативно. Такмичари се могу 
пријавити Зорану Илићу YT0I, најкасније до 27. августа на yt0i@hotmail.com или  +381 65 373 73 44.

РАДИО-БИЛТЕН

Емитовање

Билтен се на кратким таласима емитује на фреквенцији 3725 kHz а реемитује се на репетиторској мре-
жи, на примарним и локалним репетиторима.

Захваљујемо се свима који су ремитовали Билтен преко репетитора и на тај начин пружили подршку и
омогућили да га што више радио-аматера чује.

Наредни Радио-билтен Савеза радио-аматера Србије ће бити емитован 26. јула 2019. године у 20 часо-
ва по локалном времену.

Прилози за Билтен

Позивамо радио-клубове и радио-аматере да правовремено шаљу најаве или извештаје о својим ак-
тивностима, како бисмо могли да их уврстимо у Билтен. Прилоге шаљите искључиво електронском 
поштом на адресу bilten@yu1srs.org.rs у текстуалном облику. Прилоге шаљите што раније у току месе-
ца, а најкасније један дан пре емитовања Билтена, како бисмо имали довољно времена да све ваљано 
припремимо.

Молимо вас да у подацима наводите пуне називе радио-клубова и имена радио-аматера заједно са по-
зивним знацима. Пожељно је да прилози буду писани ћирилицом. Ако шаљете више прилога шаљите 
их у одвојеним порукама, а у свакој поруци упишите наслов такав да је јасно о ком прилогу је реч.

Позивамо радио-клубове и радио-аматере који имају локације и опрему погодне за емитовање Билте-
на да се јаве Савезу ради договора око начина и термина емитовања.

ИМПРЕСУМ

Издавач: Савез радио-аматера Србије, YU1SRS, Београд
Трг Републике 3/VI, Поштански претинац 48, 11001 Београд
http://www.yu1srs.org.rs/
Телефон: 011 263 42 48

Председник Савеза радио-аматера Србије: 
Зоран Младеновић YU1EW

Уредник: Предраг Супуровић, YT9TP
Радио-водитељ: Аца Антић Y  U  6  A  

Радио-билтен се емитује сваког последњег четвртка у месецу на кратким таласима на 3725 kHz и на мрежи радио-ама-
терских репетитора.

Електронска архива Билтена се налази на http://www.yu1srs.org.rs/bilten.

Позивамо вас да нам шаљете прилоге и свом радио-аматерским активностима у вашој средини. Прилоге за наредно из-
дање шаљите електронском поштом на адресу bilten@yu1srs.org.rs, најмање један дан пре одржавања Билтена. 
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