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ВЕСТИ ИЗ САВЕЗА

Припреме за Генералну конференцију ИАРУ 2020 у Новом Саду

Савез радио-аматера Сrбиjе организује одржавање Генералне конференције ИАРУ 2020 у Новом Саду.
Припреме одлично напредују. ИАРУ је уплатио први део средстава намењен за организацију овог 
догађаја а већ су се и учесници почели пријављивати. Овај догађај можете пратити на сајту 
https://www.iaru2020.org/.

Припреме за Светски АРДФ шампионат Златибор 2020

Припреме за одржавање светског АРДФ шампионата који ће бити одржан на Златибору 2020 такође 
одлично напредују.  Уз Светски АРДФ шампионат одржи и Светски АРДФ куп тако да ћемо следеће 
године у Србији имати два велика светска АРГ догађаја. Овај догађај можете пратити на сајту 
https://ardf2020.org/.

СРС на сајму у Фридрихшафену

СРС ће ове године имати штанд на сајму у Фридрихшафену у јуну 2020. Биће презентован СРС, 
светски АРДФ шамипонат 2020 и одржавање генералне конференције ИАРУ. Савез ће представљати 
млади радио-аматери Љубомир Живковић YU5EEA, Марија Костић YU3AWA, Дарио Шарчевић 

- 1 / 3 -

https://ardf2020.org/
https://www.iaru2020.org/


БИЛТЕН САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ

YU2FBC и Лазар Гроздановић YU3LAX. Планирани трошкови наступа на овом сајму су око 1000 
евра.

ВЕСТИ ИЗ РАДИО-КЛУБОВА

YU7BPQ успешно организовао везу са међународном свемирском станицом

Радио клуб "Нови Сад" YU7BPQ је успешно организовао извођење заказане везе из Основне школе 
“Јован Јовановић Змај” из Сремске Митровице са посадом Међународне свемирске станице. 
Одржавање везе је изведено у склопу ARISS пројекта (Amateur Radio on the International Space Station)
а заказано је за 28. јануар у 15:51:19 УТЦ.

Техничко извођење је било сложено. Требало је испунити све техничке захтеве ARISS који су били 
веома захтевни. Употребљене су две радио-станице, антенски систем са могућношћу ротирања по 
азимуту и елевацији са одговарајућим интерфесом и софрвером, ГП антена као резерва, антенска 
претпојачала, УПС и агрегат и мноштво другог. Обезбеђено је и аудио озвучење.

Основци су у директном разговору са посадом постављати питања на које им je космонаут Лука 
Пермитано (Luca Parmitano) KF5KDP  одмах одговарао. Комуникација су могли да слушају радо-
аматери из целе Европе.

За успостављање ове везе радио-аматери из YU7BPQ су поставили специјални антенски систем на 
кров Школе и радио-аматерску станицу у просторијама школе. У овом остварењу је учествовало 15 
чланова радио-клуба.

Снимак везе можете погледати на Јутјубу.

СПЕЦИЈАЛНИ ПОЗИВНИ ЗНАКОВИ

YT50SCWC

Српски телеграфски клуб YUCWK ће у току 2020. године а поводом 50 година од оснивања, 
активирати специјални позивни знак YT50SCWC. Менаџер дневника веза је Милан Миловановић 
YU1ZZ а QSL менаџер је YU1MM Мирослав Максимовић.

АМАТЕРСКА РАДИО-ГОНИОМЕТРИЈА

Међународно АРГ такмичење 13. ЛОПАРГ – 2020

Радио-клуб "Никола Тесла" YU1HFG из Лесковца организује 4. априла 2020. године Међународно 
АРГ такмичења "13. ЛОПАРГ – 2020. године".

Такмичење ће бити у околини Лесковца на 3.5 MHz у категоријама Д15, Д19, Д21, Д35, М15, М19, 
М21, М40, М50 и М60.

Пријаву такмичара и гостију треба извршити најкасније до 30. марта 2020. године на: 
yt0i@hotmail.com или +381 65 373 73 44.
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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.

Ово издање Билтена није емитовано већ је објављено само као електронски документ.

Наредни Радио-билтен Савеза радио-аматера Србије ће бити објављен 27. фебруара 2020. 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.

ИМПРЕСУМ

Издавач: Савез радио-аматера Србије, YU1SRS, Београд
Трг Републике 3/ВИ, 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: Александар Антић Y  U  6A  

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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