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ИМПРЕСУМ

ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА

Одржан је Камп младих радио-аматера

Савез радио-аматера Србије је и ове године организовао Камп за
младе радио-аматере. Ове године камп је био на Златибору од 7. до
12. јула. Камп је одржан у оквиру Дечијег одмаралишта „Бела Бреза“
у Рожанству. 

Организациони одбор Кампа чинили су: YT2SS Слободан Станковић,
председник организационог одбора, YT9A Слободан Којић, извршни
организатор и руководилац Кампа, YU1ZZ Милан Миловановић,
YT9TP Предраг Супуровић и YU3EEA Јанко Михаиловић.

За учешће не кампу је пријављено знатно више младих радио-
аматера него што је то планирано и нађен је начин да се омогући а
сви дођу на камп. Коначно је на кампу учествовао 41 млади радио-
аматер, пет пратилаца и гостију и 11 предавача и чланова
организације кампа.
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Све планиране активности реализоване су у
складу са планом. Интересовање које су
показали полазници Кампа је било на веома
високом нивоу. 

Операторски рад

Првог дана кампа су у организацију Милана
Миловановића YU1ZZ постављене антене за
3.5, 7, 14 и 144 MHz као и радио-станице које
су у ППС-у биле на располагању све време
кампа. Шеф ППС-а у кампу је био Јанко
Михаиловић YU3EEA.

Такође, свако вече су млади радио-аматери
ишли на такмичарску локацију Радио-клуба
Севојно YU1AAX/YT9X где су могли да
користе врхунску такмичарску опрему. 

Урађено је преко 2000 веза CW, SSB и
дигиталним врстама рада под позивним
знацима YU1SRS i YU0SRS. За одржане везе
са овим станицама Савез издаје YU-YOTA
диплому.

Милан Миловановић YU1ZZ и Александар
Благојевић YU1CA su одржали предавање о
изради и постављању антена. YU1CA је
приказао опрему за портабл рад. 

YU1ZZ је такође одржао свеобухватно
предавање о врхунском операторском раду у
такмичењима а Пеђа Супуровић YT9TP је
представио улогу и начин рада радио-аматера
у ванредним ситуацијама.

Konstruktorska sekcija

У оквиру кампа су одржане завршне радионице
пројекта "Клубови технике" који Савез радио-аматера
Србије реализује уз подршку Центра за промоцију
науке.

Рад конструкторске секције је реализован у две групе. 

Мање искусни су састављали зујалицу за Морзеову
телеграфију и са њима је радио Александар Томић
YU0W. 

Искуснији омладинци су састављали Ардуино кит -
електронски тастер. Ову активност је водио Мирослав
Аџић YU2ZZ. 

Обе групе су показале спретност већу од очекиване. 

Након одржаних радионица састављене зујалице су
учесници добили на поклон, а Ардуино китове су
добили радио-клубови.
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Аматерска радио гониометрија

АРГ активности су организовали и спроводили Александар Хајошевић YT3H и Јосип Аладић 
YU7OM уз укључивање дела гостију и старијих полазника Кампа као судија на такмичењу.

Одржано је предавање и презентација о радио-гониометрији коме су присуствовали сви полазници 
кампа. Учесници су добили штампани АРГ приручник.

Такође је одржана практична обука за све оне који су се први пут сусрели са радио-гониометром, 
остали присутни су утврђивали своја знања.  Наредног дана је одржан тренинг „на слепо“ у циљу 
учвршћивања поверења такмичара у свој гониометар.

На крају је одржано и такмичење у фоксорингу. На такмичењу је учествовало 25 такмичара
у четири категорије. Искусни млади такмичари нису учествовали као такмичари него као судије на 
терену и тиме су омогућили младим такмичарима да дођу до високих пласмана. 
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ХСТ

Интересовање за Морзеову телеграфију је међу младим радио-аматерима било велико. Радионице је 
водио Горан Хајошевић YT7AW, на којима су се неки омладинци први пут срели са телеграфијом, а 
неки су показали завидне вештине. 

Радионице су окончане такмичењем у коме је учествовало 20 младих радио-аматера од којих је 
половина на кампу први пут пробала телеграфију. Такмичарске дисциплине су биле прилагођене тако 
да су биле занимљиве и искусним и неискусним операторима. Осим куцања пешаком, такмичило се и 
у куцању левом ногом (QLF).
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Излет

Дан Савеза радио-аматера Србије, 10. јул, обележен је подсећањем на лик и дело Николе Тесле, 
излетом у Стопића пећину, Етно село Сирогојно и посетом такмичарској локацији Лазара Павловића 
YU1JW/YT0W.

SOTA и YUFF активације

Током трајања Кампа активирано је више атрактивних локација из програма YUFF и SOTA. 

Активирани су 
SOTA врхови: 
YU/ZS-116 Kućišta 
(932m), YU/ZS-117 
Drežnička gradina 
(931m) и YU/ZS-065
Viogor (1281m) и  
заштићена подручја:
YUFF-0147 Stopića 
pećina и YUFF-0088
Zlatibor.

На неке активације 
ишли су само 
старији радио-
аматери док су у 
више наврата 
учествовали и 
млади полазници 
кампа. 
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Квиз

Последње вече кампа је искоришћено за радио-аматерски квиз. У квизу је учествовало 16
такмичара, расподељених у четири екипе. Водитељ квиза је био Слоба YT2SS, а организатор Пеђа 
YT9TP.

Било је лаких, тешких али и трик питања. Иако је замисао квиза да се сви, пре свега, лепо забаве, 
уследило је 90 минута жестоке борбе знања и брзине. До самог краја се водила неизвесна борба у којој
се отимао сваки поен и жалило за сваком грешком. Узаврелој атмосфери је допринела и публика 
навијањем за своје фаворите. 

Остале активности

9. јула је делегација Кампа, са председником Савеза радио-аматера Србије који је био у посети Кампу, 
обишла је и положила цвеће на гроб бившег потпредседника Савеза радио-аматера Србије и пилота 
хероја Војске Србије Горана Савића YТ2А који је трагично изгубио живот 2012. године. 

По позиву Удружења „Тесла на Ђетињи“ из Ужица, председник ОО Кампа, Слободан Станковић 
YT2SS узео је учешћа у обележавању дана рођења Николе Тесле у Ужицу. 

Одржавање кампа су пропратили и медији: Радио телевизија Србије, Радио Београд и Телевизија Лав 
Плус из Ужица.

Поред Савеза и плаћених котизација и повлашћених цена смештаја, део трошкова кампа покривен је 
донацијама фирми Весимпекс Београд, Први партизан Ужице и Мика пројект сервис Добановци.

Подробније информације у вези Кампа (детаљан извештај, резултате такмичења и остало) наћи ћете 
на сајту Савеза на http://www.yu1srs.org.rs/kamp.

Донација Савезу радио-аматера Србије од фирме Весимпекс у опреми

Фирма Весимпекс, чији је власник Слободан Станковић YT2SS, је, поред организације и подршке 
Кампа младих радио-аматера, Савезу радио-аматера Србије, учинила  је још један велики израз 
подршке Савезу - донирала је  вредну рачунарску опрему: савремен ПЦ рачунар са монитором, 
ласерски штампач са резервним тонером и лаптоп рачунар. Оба рачунара имају лиценце за Microsoft 
Windows 10. Вредност донације је око 145.000 динара.
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Овом донацијом се рачунарска опремљеност Савеза подиже на значајно виши ниво с обзиром да је 
опрема која је до сада употребљавана у Савезу по свим мерилима застарела.

СРС на манифестацији Тесла на Ђетињи у Ужицу

Дан науке, 10. јул, дан рођења Николе Тесле у Ужицу је обележен манифестацијом Тесла на Ђетињи.

Слободан Станковић YT2SS, извршни организатор Кампа младих радио-аматера РОЖАНСТВО 2019. 
је учествовао на овој манифестацији као представника Савеза радио-аматера Србије и том приликом 
се обратио присутнима.

Манифестација је одржана  у простору Ужичке хидроцентрале која је друга хидроцентрала у свету 
изграђена 1900. године по Теслиним принципима (прва је на Нијагари).

YUHQ тим у IARU HF CHAMPIONSHIP 2019

Репрезентација Србије је и ове године наступала у ИАРУ шампионату под позивним знаком YU0HQ у
најјачем саставу који је чинило 60 опeратора. Радило се са десет најбољих расположивих локација.

Упркос проблема са невременом због којег су неке станице остајале без струје а неке морале да се 
искључују, остварен је значајан резултат. Остварено је преко 12 хиљада веза CW и SSB и сакупљено 
преко 12 милиона поена.

YUHQ тим 2019 су чинили:

Капитен тима: YU1MM

1.8 CW Борча YU1EXY YU1XX YU0W YU1KT YU5EEA
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1.8 SSB Гоч YU5W-YU1CF YU1CF YU5W YT1MI YT1MW YT9W YT3TPS
3.5 CW Гунцати-BG YT4T YT4T YU0U YU1RA
3.5 SSB Параћин YU1GUV YT1AA YU5C YU5T YU5DMR
7 CW Мужља YU7GMN YU7GM YU7DW YU7GW YU5RA YU5BOX
7 SSB Батровци YU7U YU7U YT1HA YU6DX
14 CW Пожаревац YU1DW YU1DW YU8A YU1LG YU4SSR
14 SSB Крагујевац YT3X YT3X YT1X YT5X YT1RW YT2CQ YU6MM
21 CW Бобово YU1ARC YT7AW YT2AAA YT7KM
21 SSB Севојно YU1AAX YU1ZZ YU3EEA YU1JW YU2ZZ YU1WS
28 CW Пожаревац YU1BFG YU1AU YT5DEY YU1BN
28 SSB Гоč YU5W-YU1CF YU1CF YU5W YT1MI YT1MW YT9W YT3TPS

Техничка подршка: YU1EW YU1MM YT9TP YT3PL YT4ZZ YU2EF YT1NP YU5W/x-Pera

Мрежни администратор: YU1EW

Менаджер дневника веза: YU1RA

РАДИО-АМАТЕРСКИ ИСПИТИ

Одржани испити

28.06.2019. Одржано је полагање испита у Радио-клубу "Клокоч" YU1AIF у Ариљу. Испите су 
положила два кандидата за прву класу и девет кандидата за трећу класу.

29.06.2019. Одржано је полагање у Радио-клубу "Пирот" YU1INO у Пироту. испите су положили један
кандидат за прву класу, осам кандидата за трећу класу и један кандидат за телеграфију.

01.07.2019. Одржано је полагање у СРС у Београду. Положио је један кандидат за трећу класу.

13.07.2019. Одржано је полагање у Радио-клубу "Бањица" YU1BBV у Београду. Испите су положили  
један кандидат за прву класу и шест кандидата за трећу класу.

ДИПЛОМЕ

YU-YOTA

За време одржавања Кампа младих радио-аматера на Златибору од 7. до 12. јула биле су активне базне
и портабл станице са позивним знацима YU1SRS i YU0SRS. Везе са овим станицама се важе за YU 
YOTA диплому. Менаџер дипломе је YT0I. За више информација погледајте на сајту 
http://www.yu1srs.org.rs/kamp/diploma-kampa.

АРГ

Припрема се АРГ камп и СРС ШАРГ

Према календару такмичења и плану активности од 23. до 27. августа се одржава АРГ КАМП за 
такмичаре до 19 година. СРС субвенционише учешће младих радио-аматера у овој активности.

У оквиру кампа ће бити одржан и СРС ШАРГ и припреме за репрезентативце који ће нас 
представљати на Р1 АРГ шампионату у Словенији.

Предвиђено је да  на кампу присуствује 30 учесника и организатора. У време ШАРГ-а, број није 
ограничен и могуће су разне  варијанте боравка учесника.
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Уколико буде интересовања има места и за веће радиоаматерско дружење другог дана ШАРГ-а.

Место догађања је насеље Чардак у Делиблатској пешчари.

За више информација се можете јавити АРГ менаджеру Милораду Ђулејићу YU1OR.

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 30. августа 2019. године у 20 
часова 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.
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БИЛТЕН САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

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: Зоран Младеновић Y  U  1EW  

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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