
Uznesenie konferencie Garec-07 
 
 

Tretia medzinárodná konferencia rádioamatérskej záchrannej služby GAREC –07 
v Huntsville, USA v dňoch 16-17 augusta 2007, 
 
odporúča 

 
a) zavedenie suffixu ...../D pre stanice rádioamatérskej záchrannej služby zaisťujúce 

prevádzku v núdzových situáciách a behom pohrôm a jeho zverejnenie 
a podporovanie IARU a jej členskými organizáciami a všetkými špecializovanými 
skupinami určenými pre núdzovú komunikáciu; 

 
b) rozšírenie cvičení „EmCom Party on-the-Air“ zavedenými v IARU I na Regióny 

II a III; 
 
navrhuje, 

 
aby IARU v spolupráci s členskými organizáciami a organizáciami vyčlenenými pre 
núdzové komunikácie pripravili a prípadne zaviedli štandardy pre požívanie 
v medzinárodnej núdzovej komunikácii a pre potreby rozvoja zoznam východiskových 
štandardov; 
 
podporuje 

 
rozhodnutie administratívneho výboru  IARU zhromaždiť od členských spoločností 
informácie o stave zavedenia aplikácii zmeny článku 25  ITU Rádio regulácie, koré sa 
odvíja od WRC-03; 
 
žiada 

 
a) všetky členské organizácie IARU a všetky špeciálne skupiny zaoberajúce sa 

núdzovou komunikáciou dať dôraz na prijatie a schválenie Tamperskej dohody, 
zaoberajúcej sa zaisťovaním telekomunikačných zdrojov pre zmiernenie následkov 
pohrôm  a pre následné operácie s príslušnými národn7mi autoritami; 

 
b) IARU o ďalšiu podporu rozvoja a aplikáciu nových módov a technológii pri 

komunikácii v núdzových situáciách; 
 

c) IARU o podporu vypracovania tréningovej pomoci, vrátane zostavenia príručky 
IARU o núdzovej komunikácii iniciovanej konferenciami GAREC 2005 a 2006, 
rovnako žiada o podporu vypracovania brožúr pre informovanie verejnosti, špeciálne 
v priebehu dôležitých konferencii ako pri blížiacej sa WRC- 07, už rozhodnutej 
Administratívnym výborom IARU v roku 2005; 

 
d) IARU pokračovať v podpore a v ďalšom rozvoji koncepcie GAREC; 

 
 

 

 



Naliehavo žiada  

 

všetkých organizátorov pretekov zahrnúť do pravidiel pokyn, aby sa frekvencie 
v bezprostrednej blízkosti frekvencií centra aktivity, tak ako boli navrhnuté na GAREC-07 
a následne prevzaté kompetentnými konferenciami IARU regiónov 1,2 a 3  nepožívali pre 
spojenia v pretekoch; 
 
vyjadruje vďačnosť  

 

ARRL HQ a Sekcii Alabama ARRL za pohostinnosť a zorganizovanie GAREC-07 
a zaistenie mimoriadne príjemných podmienok pre vedenie konferencie. Účastníkom 
a diskutujúcim za to, že sa podelili o svoje vedomosti a skúsenosti s komunitou 
zaoberajúcou sa amatérskou  núdzovou komunikáciou. 
 
 
 
 
 
Prijaté na záverečnom zhromaždení GAREC-07, 17.augusta 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


