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Belišće, 15. siječnja 2015.

IZVJEŠĆE O RADU RADIO KLUBA "BELIŠĆE"
U 2015. GODINI

U 2015. godini rad kluba odvijao se u prostorima radio kluba u Vatrogasnom domu i
u klupskim (tavanskim) prostorijama Osnovne škole "Ivan Kukuljević" gdje su
održavani tečajevi za učenike ove škole. Svake godine, pa tako i ove, desetak
učenika na tečajevima stjecao je osnovna znanja iz radio tehnike i ponajviše su se
bavili praktičnim radom na sastavljanju (i rastavljanju) elektroničkih sklopova.
Problem u radu s mladima, osim relativno slabog odaziva učenika škole, je i u vrlo
lošoj financijskoj situaciji. Sredstva dobivena od Grada Belišće za provođenje
projekta (tečaja) nisu dovoljna za najosnovnije potrebe tako da nema novca za
kupovinu opreme koja je potrebna da bi podigla razina kvalitete tečaja i djeci
prikazale neke nove tehnologije koje nemaju kod kuće.
Drugi problem je nedostatak adekvatnog učiteljskog kadra u Osnovnoj školi koji bi bio
mentor za radio-tehniku i uz čiju bi pomoć polaznici našeg tečaja (učenici osnovne
škole) ponovo mogli nastupati na općinskim i županijskim Natjecanjima mladih
tehničara, u organizaciji Hrvatske zajednice tehničke kulture i Ministarstva
obrazovanja.
Već više od 40 godina jedna od najznačajnijih i najuspješnijih aktivnosti radio kluba je
sudjelovanje u domaćim i međunarodnim radioamaterskim natjecanjima, na Kratkom
i na Ultrakratkom valu. Protekla, 2015. godina ostati će zabilježena kao godina
najboljih rezultata u domaćim radioamaterskim kratkovalnim natjecanjima u
organizaciji Hrvatskog radioamaterskog saveza.
Po prvi puta radio klub Belišće pobijedio je u kategoriji "Više operatora - klubovi" u
sva tri radioamaterska Kup natjecanja:
- Zimski KV Kup,
- Hrvatski radioamaterski Kup i
- Kup Jadrana.
To je (naravno) bilo i više nego dovoljno da radio klub „Belišće“ osvojio prvo mjesto u
Hrvatskom KV Super Kupu za 2015-godinu. To je druga godina zaredom da ovaj
prestižni trofej odlazi u Belišće.
Po treći puta za redom pobjednici smo i u našem jedinom međunarodnom natjecanju
CROATIN CW CONTEST.
Pored izvrsnih rezultata na nivou Hrvatske ostvareni su izuzetni rezultati i u
međunarodnim natjecanjima na kratkom valu. U svjetskoj konkurenciji najznačajniji
rezultat svakako je treća pobjeda zaredom u natjecanju Kup kralja Španjolske (His

majesty king of Spain contest) sa novim svjetskim rekordom u kategoriji "Više
operatora".
Natjecateljska ekipa radio kluba svjetski pobjednik 2015-e bila je i u natjecanjima:
- LZ OPEN (Bugarska),
- HUNGARIAN DX (Mađarska),
- PACC (Nizozemska),
- YO HF DX (Rumunjska),
- RSGB IOTA (Velika Britanija)
- OK/OM DX (Češka)
Ništa manje vrijedan rezultat nije ni 1. mjesto u Europi u kanadskom natjecanju RAC
CANADA DAY, kao i 5. mjesto u Europi u najvećem svjetskom natjecanju CQ WW
DX Fone.
Pored rada u kratkovalnim natjecanjima klupska ekipa je ove godine bila aktivna i u
natjecanjima na ultrakratkom valu. U međunarodnim UKV natjecanjima zabilježena
su tri plasmana na 4. mjesto u kategoriji Klubovi dok je u dva natjecanja zabilježen
plasman na 6. mjesto.
Svi ovi vrhunski rezultati u natjecanjima ostvareni su ponovo uz trošak od 0,00 Kuna.
Sve troškove vezane uz natjecanje, prijevoz, hranu, smještaj i ostalo snosili su sami
članovi kluba.
Tijekom 2015. godine radioklub Belišće osvajač je 50-ak diploma koje se izdaju za
veze sa određenim postajama i sa određenim povodom kao što su to ove godine bili:
150. godina od osnivanja ITU, 120. godina radija, 90 godina od osnivanja IARU, 70.
godina od konferencije na Yalti, 70. godina od pobjede u II svjetskom ratu, kao i
povodom održavanja značajnih sportskih događaja: Svjetsko prvenstvo u hokeju na
ledu (Češka), 1. Europske olimpijade (Baku, Azerbajdžan), 80. godina biciklističke
utrke Tour of Spain i druge.
Pored redovitih radioamaterskih aktivnosti članovi radio kluba bili su aktivni su svim
događanjima na nivou grada Belišća od akcije "Dani tehnike", "Volim Belišće ali
čisto", pa do natjecanja u kuhanju čobanca, graha i fiša gdje radioklub redovito ima
svoju natjecateljsku ekipu.
Protekle, 2015. godine, članovi radio kluba sudjelovali su vježbi zaštite i spašavanja
„Obrana od poplave Belišće 2015.“ gdje su demonstrirali sustav radio veze u slučaju
prestanka rada konvencionalnih sredstava komuniciranja (telefon, mobitel, Internet).
Ovo je prvo službeno sudjelovanje članova radio kluba u jednoj ovakvoj vježbi na
nivou grada Belišća. Prikazanim zalaganjem i tehničkim znanjem i vještinama
belišćanski radioamateri zaslužili su svoje mjesto u sastavu Operativnog centra
Stožera ZiS grada Belišća.
Za potrebe Sustava veza u kriznim situacijama krajem godine kupljeno je sedam
ručnih radio uređaja (tipa Baofeng). Nabavka uređaja dio je projekta za koji je radio
klub dobio sredstva u 2015. godini na natječaju koji svake godine raspisuje Grad
Belišće.
Na kraju godine, 29. prosinca, članovi radio kluba ugostili su delegaciju grada
Belišća, predvođenu gradonačelnikom, dr. Dinkom Burićem i dogradonačelnikom
Domagojem Varžićem. Tom prilikom je predsjednik radio kluba gradonačelniku, u
ime članova kluba, poklonio plaketu i diplomu koje su dobivene za treću za redom
pobjedu u natjecanju Kup kralja Španjolske. Ovim simboličnim poklonom članovi

kluba željeli su iskazati zahvalnost gradonačelniku i gradskom poglavarstvu na
razumijevanju oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa i vlasništva nad zgradom
Vatrogasnog doma u Belišću u kojoj se od prvog dana nalaze i prostorije radio kluba.

Predsjednik radio kluba "Belišće"
Ivica Novak 9A1AA

