
             SP – OK – OM  TRAINING DAY, JAPAN Solidarity Event  2011 

                                     

PRAVIDLÁ 

 

Cvičenie v oblasti cezhraničnej núdzovej komunikácie medzi rádioamatérmi SP - OM – OK na 
KV a VKV pásmach, najmä z  „Euroregiónu  Beskydy”                                                     
Termín:          9. apríl 2011                                                                                                                
Čas:                od 15.00 do 19.00  SEČ (miestneho času).                                                                                  
Prevádzka:    SSB, FM                                                                                                                              
Pásma:           80m , 2m                                                                                                          
Pracovná frekvencia:                                                                                                              
Stanica OM3KHE: KV /SSB/ - 3.750 MHz ± QRM,          VKV /FM/ - 145.450  MHz                            
Stanica SP9PSB:    KV /SSB/ - 3.695 MHz ± QRM,          VKV /FM/ - 145.500  MHz         

Účastníci:                   slovenskí, českí  a poľskí  rádioamatéri                                      
Organizátori cvičenia: okresný úrad v śywcu a rádiokluby OM3KHE a  SP9PSB                                                                             
Cieľ cvičenia: vyvíjať a otestovať efektívny model komunikácie v regióne a jeho fungovanie v krízových  
situáciách  so zreteľom na  jazykovú  bariéru.                                                                                                                                   
Priebeh cvičenia: OM3KHE zriadi komunikačné centrum v OM, SP9PSB v SP.                                    
Stanice zúčastnené v teste dávajú  - výzvu  TEST  BESKYDY + značku.  

 

1.  Stanice OM, OK a SP nadväzujú QSO medzi sebou formou štandardného    
 rádioamatérskeho spojenia na inej frekvencii ako centrály. [RST, oblačnosť, dážď, 
 teplota, lokátor, meno, QTH .........] 

 Možnosť použitia prevádzačov SR9B vstup. frekv. 145,7125 - CTCS 67 Hz  a 

  OM0OVU  - vstup. frekv. 145,725 -  tone 1750 Hz 3 sek. [na rovnakej frekv. viacero RPRT   
 aktivovaných len nosnou bez CTCS]     

2. Stanice si môžu medzi sebou vymeniť QTC vo formáte IARU (formulár je na strane č.2) 
pričom poslanie QTC má prioritu pred normálnym QSO podľa bodu 1 

3 .  Riadiace stanice SP, OK a OM  si posielajú  QTC  medzi sebou  [ OM3KHE a SP9PSB ]  
formou  telegramu s možnosťou preposlania QTC cez inú stanicu zúčastnenou v teste. 
QTC sa medzi sebou vymieňajú každú celú hodinu od začiatku cvičenia, to je o 16:00, 
17:00, 18:00, 19:00 miestneho času. 

 Ak niektorá stanica nepočuje centrálnu stanicu, môže požiadať inú stanicu zúčastnenú v teste o 
preposlanie svojho QTC. 

Text telegramu - Napríklad : Meno op., QTH + lokátor, počasie,  počet spojení v teste 
s SP,OK a OM stanicami a podobne. 

Príklad vyplnenia telegramu : Pozri stránku   

http://emcom.pzk.org.pl/images/downloads/dziennik_iaru_wzor.pdf 

http://www.szr.sk/ares/Subory/spojpostup.doc 

http://emcom.pzk.org.pl/downloads/procedura_emcom_iaru.pdf 

 

Odosielanie logu: pre stanicu, ktorá pošle log vo formáte Cabrillo alebo Edi na adresu  sp9psb@op.pl  
organizátori vydajú diplom - certifikát o účasti v cvičení.   



 

 

 

 

 

 

 


