
Globálny Simulovaný Tiesňový Test – MÁJ 2008 
(Global Simulated Emergency Test) 

 
Sobota,  3. mája  2008 v čase od 18:00 – 22.00 UTC 
 
IARU Región 1 pozýva stanice HQ všetkých členských organizácií IARU a staníc 
tiesňovej komunikácie k účasti na globálnom simulovanom tiesňovom teste v sobotu  
3. mája 2008 v čase medzi 18:00 až 22:00 UTC. Prevádzka sa uskutoční na 
kmitočtoch stredu tiesňovej aktivity (Centre –of Activity – CoA) na pásmach  80, 40, 
20, 17 a 15  metrov, alebo v ich blízkosti  (+- QRM). 
 
Ciele  testu  sú nasledovné: 
 

1. Zvýšiť všeobecný záujem o tieňovú komunikáciu, 
2. otestovať, aká je použiteľnosť  kmitočtov CoA v jednotlivých regiónoch ITU, 
3. vytvárať praktiky pre medzinárodnú tiesňovú komunikáciu a 
4. praktizovať odovzdávanie správ hlasovými a dátovými módmi. 

 
Prosím, pamätajte, že toto nie je  contest, je to cvičenie tiesňovej komunikácie ! 
 
Podľa odporúčaní odporúčaní GAREC – 07, je žiadúce, aby zúčastnené stanice 
používali /D vo svojom volacom znaku (D = distress / disaster  (nebezpečenstvo 
/katastrofa)  tam, kde je to telekomunikačnými úradmi povolené. 
 
Prevádzka je možná hlasovým módom (SSB) alebo dátovými módmi, ako je 
podrobnejšie uvedené nižšie. 
 
Hlasový mód 
Každý región IARU bude mať  stanicu  HQ s hlasovou prevádzkou takto: 
Región  1   -  OF3F/D 
Región 2    -  bude oznámené 
Región 3   -   bude oznámené 
 
Stanice HQ budú QRV  simultánne na všetkých kmitočtoch  CoA  vhodných pre svoj 
región  +/- QRM  ako je uvedené nižšie. 
 
 

Región 1    Región 2    Región 3 
  3780        3750 alebo 3985      3760 

  7060    7060, 7240 alebo 7290         3760 

14300     14300     14300 

18160     18160                              18160  

21360     21360     21360 

 
 
Stanice, ktoré sa chcú zúčastniť, nech zašlú svoje volacie znaky na adresu 
Globalset08@raynet-hf.net pred konaním cvičenia, aby boli stanice HQ informované 
o počte staníc, ktoré ich budú volať. Zoznam zúčastnených (zúčastňujúcich sa) 
staníc bude k dispozícii na  stránke www.raynet-hf.net 



Odovzdávanie správ.  
 
Každá zúčastnená stanica má povolené vyslať 6 správ, tri počas prvých dvoch hodín 
a tri počas posledných dvoch hodín testu. 
 
Po vyslaní svojich vlastných správ, zúčastnené stanice by mali začať 
s odovzdávaním správ ďalším staniciam, keď bola správa odovzdaná dvakrát, má sa 
odoslať stanici HQ svojho vlastného regiónu. Je veľmi užitočné, keď sa správy 
vymieňajú  medzi krajinami a/alebo regiónmi.  
 
Zúčastnené stanice budú volať „CQ GlobalSET“ s uvedením svojho volacieho znaku 
a organizácie (ARES, RAYNET, NETMAR a pod.). 
 
Každá zúčastnená stanica vytvorí svoju vlastnú  správu takto: 
 
4U1ITU  = volačka  stanice 
/1/ = číslo správy,  1,2,alebo 3 v prvej polovici cvičenia,  4,5,6 v druhej polovici. 
/20/17/15/ - použiteľné pásma – použite označenie pásma, nie konkrétny  
                                                    kmitočet 
/03/ = na stanici  4U1ITU  sa nachádzajú  3 operátori 
/1/=  máte núdzový zdroj na mieste vysielanie?  
 1=  nie 
  2=  batéria 
 3= generátor  (akéhokoľvek druhu) 
/IARC/ = Medzinárodný amatérsky rádioklub  patriaci k HQ  ITU 
via...via.... = volačky staníc, ktoré preposielali túto správu, napr.   
                      4U1ITU/1/20/17/15/03/IARC  via....via...via.atď. 
 
Pri fónickom spojení na oddelenie jednotlivých častí správy budeme používať slovo 
„slash“ (lomené) 
 
Regionálne stanice HQ nebudú vysielať správy, budú ich len prijímať. Aby sa 
predišlo rušeniu staníc HQ, prosíme, pre účely kontaktu s inými stanicami sa  
prelaďte  na kmitočty v blízkosti  CoA  (centra aktivity). 
 
Pre vytvorenie realistickejšej situácie, znížte vysielací výkon počas cvičenia na 
100W. Mimoriadna hodnota sa pripisuje staniciam pracujúcim ako mobile / portable 
a/alebo na núdzový zdroj. 
 
Dátové módy. 
Nebudú v prevádzke žiadne  HQ  stanice pre príjem dátových módov,  dátové stanice 
by mali používať kmitočty definované pre ich uprednostňovaný mód  v národných 
rozvrhoch pásiem. Preto je osobitne dôležité používať „CQ GlobalSET“ a registrovať 
svoj zámer zúčastniť sa na cvičení. 
 
Dátové stanice budú vysielať rovnaký formát správy ako pri fónii ale „štrukturované“ 
módy  ako napr. Winlink, ALE, PSK budú vysielať správy priamo na globalset-
data@raynet-hf.net, ďalšie módy by sa mali pokúsiť postúpiť správy dvakrát ešte 
pred ich odoslaním na globalset-data@raynet.hf.net  na analýzu. 
 



Záver. 
Prosím/e pošlite Vaše pripomienky, fotografie a návrhy k budúcim cvičeniam na: 
globalset08@raynet-hf.net, pričom denníky sa vyžadujú len od troch regionálnych 
staníc HQ pre účely analýzy. Správa o podujatí bude prezentovaná na GAREC 08  
vo Friedrichshafene. 
 
V záujme férovosti voči všetkým regiónom používame tri časové úseky pre realizáciu 
cvičenia, ďalšie cvičenie bude v novembri 2008 v čase od 04:00 – 08.00 UTC    
a v máji 2009 v čase 10:00 – 15:00 UTC. 
 
 
Seppo  Sisatto,  OH1VR     Greg Mossop,  G0DUB 
Koordinátor tiesňovej komunikácie   Organizátor  GlobalSET 
IARU Región 1 
 
Preložil – Juraj, OM1LY 


