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Извршни одбор Савеза радио-аматера Србије је, на основу позива IARU R1, донео одлуку 
да се Савез кандидује за организатора 8. IARU R1 шампионата у брзој телеграфији (HST) 
2014.г.  
У складу са досадашњом праксом, Савез ће извршну организацију поверити организацији 
радио-аматера или групи радио-аматера која испуни услове и понуди најприхватљивију 
техничку, организациону и финансијску опцију из доле наведеног конкурса.  
Савез ће са таквом понудом конкурисати код IARU R1 и, уколико добије организацију 
наведеног шампионата, извршни организатор шампионата биће организација радио-
аматера или група радио-аматера која је одабрана на овом конкурсу. 
 
 

КОНКУРС 

за избор извршног организатора  
8. IARU R1 шампионата у брзој телеграфији (HST) 2014.г. 

 
 

1. Право учешћа на конкурсу имају: 
Радио-клубови, савези (осим СРС) и радио-аматери чланови Савеза радио-аматера 
Србије. 
Члански статус се утврђује на основу важећег Статута Савеза радио-аматера Србије и 
података о чланству који се воде у секретаријату Савеза радио-аматера Србије, закључно 
са даном расписивања овог конкурса. 
 
2. Кандидати за извршног организатора треба да поседују: 
- За радио-клубове: да имају пун статус правног лица (доказ о регистрацији у АПР-у, 
доказ о поседовању ПИБ-а и текућег рачуна). 
- За групу радио-аматера која се пријављује на конкурс: фотокопије личних карата и 
својеручно потписане изјаве у којима потврђују да, заједно са осталим поименично 
наведеним члановима, сопственом вољом учествују на овом конкурсу. 
 
3. Неопходни услови које извршни организатор мора да испуни:  
Учесници на конкурсу морају да испуне услове из тачака 1., 2. и 3. наведене у допису 
IARU R1 (у прилогу). 
 
4. Учесници на конкурсу су дужни да доставе: 
1.а) Пријаву на конкурс, заведену у деловоднику и оверену печатом (важи за радио-
клубове/савезе) 
1.б) Пријаву за конкурс потписану од стране једног члана-овлашћеног представника 
(важи за групу радио-аматера) 
2. Документа наведена у тачки 2. овог конкурса 
3. Комплетан пројекат шампионата, који мора најмање да садржи следеће: 
- Датум одржавања шампионата 
- Mесто и објекте где ће се одржати шампионат 
- План и динамику припрема шампионата 
- План реализације шампионата (по данима)  
- План (пројекција) трошкова организације и извођења шампионата 
- Финансијску понуду (појединачну цену по учеснику изражену у ЕУР, цене услуга и 
садржаја које нису обухваћене појединачном ценом, и др.)  
 
Пријава на конкурс мора да садржи и име и презиме и податке за контакт лица које је 
званични представник подносиоца пријаве на конкурс. 
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5. Елементи вредновања на конкурсу: 

а – Време и место одржавања шампионата са аспекта привлачности за учеснике, 
комуникација, туристичке понуде и садржаја, 
б - Референце и искуство у организовању истих или сличних манифестација, 
в - Кадровска оспособљеност за организовање шампионата, 
г - Финансијска понуда, 
д – Квалитет пројекта и планова (тачка 4.3 конкурса), 
ђ – Остало, што кандидат за извршног организатора може да понуди. 
 

6. Оцењивање елемената по тачки 5. и рангирање учесника на конкурсу обавиће се по 
следећим критеријумима: 

а - до 25 бодова 
б - до 30 бодова 
в - до 25 бодова 

г - до 25 бодова 
д - до 20 бодова 
ђ – до 10 бодова 

 
7. Рок за достављање пријава је 22. јул 2013.г. до 13.00 часова. 
Пријаве је потребно доставити у затвореним ковертама на адресу Савеза радио-аматера 
Србије препорученом поштом или лично. На коверти мора бити јасно написан назив 
учесника на конкурсу и обавезна назнака: “НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА ЗА ХСТ 
КОНКУРС” 
 
8. Отворене, неблаговремене и пријаве које не садрже све што је наведено у овом 
конкурсу неће бити разматране.  
Савез радио-аматера Србије има право провере података о учеснику на конкурсу. 
 
9. Отварање пријава  
обавиће се јавно дана 22. јула 2013. године у просторијама Савеза радио-аматера Србије, 
у Београду, Трг Републике 3/VI, у 13:30 часова, уз присуство овлашћених представника 
учесника на конкурсу. 
 
10. За евентуалне додатне информације у вези конкурса  
обратити се секретару Савеза радио-аматера Србије, тел. 011/2634-248, радним даном у 
времену од 12 до 14 часова или е-маил-ом на savez@yu1srs.org.rs 
 
 
Подношењем пријаве на овај конкурс сматраће се да је учесник на конкурсу потпуно 
упознат са IARU правилима о организовању HST шампионата. 
 
Резултат конкурса биће објављен до 15. августа 2013.г. 
 
Учесник на конкурсу, који буде изабран за извршног организатора, ће са Савезом 
радио-аматера Србије склопити уговор у коме ће бити дефинисани међусобни односи, 
права и обавезе. 
 
 

Савез радио-аматера Србије 
Извршни одбор 

 
 
Савез радио-аматера Србије 
Бр.: 1-112/1 
Датум: 13.05.2013. 
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ПРИЛОГ 
 
 
 

International Amateur Radio Union Region 1 
Europe, Middle East, Africa and Northern Asia Founded 1950 

Region 1 Office: PO Box 12104, Brandhof, 9324, Republic of South Africa 
Tel: +27 51 402 2093 (O) +27 51 446 2039 (H) Fax: +27 088 051 446 2039 

Mobile: +27 82 770 9126 E-mail: zs4bs@netactive.co.za or secretary@iaru-r1.org 
 

 

Oliver Tabakovski, Z32TO – HSTWG Chairman 
Bul. Partizanski odredi 74/41 1000 Skopje, Republic of Macedonia 

tel : +389 70 33 66 66 e-mail: oliver.z32to@gmail.com 

 

 

To: IARU member societies        April 1st 2013  
 

Subject: Host of the High Speed Telegraphy R1 Championships 2014  

 

Following the decision made at the last HSTWC, the IARU Region 1 HST Working Group 

is looking for an IARU Member Society to host the next (8th) IARU High Speed 

Telegraphy R1 Championship in 2014. Societies willing to undertake the organization 

of this event will need to satisfy with the following requirements:  

 

1  Accommodation  

 

Accommodation ( hotel ) - capacity not less than 120 person, 4 days full board within 

the hotel. Rooms should be double or triple bed with shower & toilet.  

 
Competition facilities - one big hall, at least 7 small halls or 7 large rooms  

 

It is recommended that the competition should be organized inside the hotel.  

If competition is organized outside of the hotel the distance from the hotel should not 

exceed 50 m  

 

In either case, a quiet and peaceful environment should be created. This is a 

MANDATORY requirement.  

 

2  Technical requirements  

 

40 PC +40 headphones  

- at least 31 of them connected in WIRE LAN configuration. The network speed 
should be not less than 100 Mb/s. PC minimum configuration is Pentium 4, OS 

Windows XP SP3 with the latest updates, CPU 2.5 GHz or higher, RAM 2 Gb or higher  

- 6 PC ( not connected in any network ) PC minimum configuration is Pentium 4, 

OS Windows XP SP3 with the latest updates or Windows 7 SP1 with latest updates, 

CPU 2.0 GHz or higher, RAM 2 Gb or higher,  

- 3 PC ( not connected in any network ) PC minimum configuration is Pentium 4, 

OS Windows XP SP3 with the latest updates or Windows 7 SP1 with latest updates, 

CPU 2.0 GHz or higher, RAM 2 Gb, good video adapter ( external graphic card ) 

supporting resolution 1280x1024 and good audio adapter ( external sound card )  

 

3  Awarding requirements 

  

219 medals (73 gold, 73 silver and 73 bronze)  

 

444 certificates for 1st 2nd 3rd 4th 5th and 6th place  
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One cup for team champion  

 
The organizing society should organize a one-day excursion for the participants of the 

championship.  

 

Member Societies who wish to be considered for hosting this event should supply the 

following information:  
- venue and terms of the championship  

- cost per participant for 4 days full board including excursion, and gala dinner at 

the closing ceremony  

 

If you wish to be considered to host this event, please send your official proposal not 

later than 30th August 2013 to the following address:  

 
HST WG Chairman Oliver Tabakovski Z32TO  

Bul. Partizanski odredi 74/41  

1000 Skopje, Republic of Macedonia or  

e-mail: oliver.z32to@gmail.com  

 

I can also provide any further information you may need to help you prepare your 

submission.  

 

Yours sincerely,  

HST Chairman IARU Region 1  

Oliver Tabakovski, Z32TO 
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