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Belišće, 15. siječnja 2017.

IZVJEŠĆE O RADU RADIO KLUBA "BELIŠĆE"
U 2016. GODINI

Tijekom protekle 2016. godine članovi Radio kluba „Belišće“ provodili su svoje
uobičajene aktivnosti, sukladno Planu rada za 2016. godinu, na području rada s
mladima, natjecanja u KV i UKV natjecanjima, sudjelovanja u aktivnostima ZTK
Valpovo – Belišće, akcijama i manifestacijama u organizaciji Hrvatskog
radioamaterskog saveza, kao i u društvenim aktivnostima u gradu Belišću.
Rad s učenicima Osnovne škole „Ivan Kukuljević“ nije bio na planiranom nivou zbog
relativno slabog odaziva učenika, kojima zbog loše financijske situacije, možemo
trenutno ponuditi samo praktični rad na sastavljanju (i rastavljanju) elektroničkih
sklopova, kao i obuku za rad na radio uređajima. 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 se podigla razina kvalitete
tečaja i djeci prikazale neke nove tehnologije koje nemaju kod kuće.
Jedan od oblika prezentacije našega rada djeci mlađih dobnih skupina (4. do 6.
razreda) je i sudjelovanje na obilježavanju 1. ožujka – Međunarodnog dana Civilne
zaštite na kojemu su članovi radio kluba po prvi puta sudjelovali 2016. godine i to
vrlo uspješno. Zaključak je da ova aktivnost može biti dobra pripremna aktivnost za
organizaciju tečaja u Osnovnoj školi početkom školske godine i to ćemo nastojati
iskoristiti.
Sudjelovanje na ovoj manifestaciji samo je još jedna potvrda da je radio klub
(konačno) ušao u sastav redovnih snaga sustava zaštite i spašavanja grada Belišća i
da Stožer civilne zaštite s pravom ozbiljno računa na članove kluba na održavanju
radio veza u mogućim izvanrednim situacijama.
Kao i proteklih nekoliko godina sudjelovali smo u akciji „Volim Belišće ali čisto“ koja
je, u organizaciji Turističke zajednice grada Belišća, održana 23. travnja. I ovoga puta
članovi kluba čistili su zelene površine pa potezu od Konzuma do transportne porte
„Kombinata“.
Dana 14.svibnja aktivno smo sudjelovali na radioamaterskom druženju –
HAMFESTU, koje se svake godine održava u Osijeku, na čepinskom aerodromu. I
ovoga puta članovi kluba nazočili su nekolicini zanimljivih predavanja i prezentacija.
Bez nas nije prošlo ni još jedno obilježavanje Dana tehnike u Belišću koje je održano
11. lipnja. Tom prilikom postavljena je i kratkovalna antena i održavane su veze sa
europskim radioamaterima.
Dana 15. lipnja u Domu tehnike u Osijeku sudjelovali smo u predstavljanju udruga
Tehničke kulture županu, gospodinu Šišljagiću. Tom prilikom izložili smo neke od

naših najvrjednijih priznanja i promovirali aktivnost radioamatera u programu
Hrvatska flora i fauna“ i „Hrvatski otoci u eteru“.
Članovi radio kluba su vrlo aktivni u projektu radioamaterskih diploma „Hrvatska flora
i fauna“ čiji je cilj da kroz promotivne radioamaterske aktivnosti iz zaštićenih područja,
potiču hrvatske radioamatere, kao i one širom svijeta, u udruživanju u podizanju svijesti o
potrebi skrbi o zaštićenim prirodnim vrijednostima, posebice onim ugroženima. Ovim
programom obuhvaćeni su svi hrvatski Nacionalni parkovi, Parkovi prirode te Strogi i
Posebni rezervati.
Shodno tome, 30. kolovoza, organiziran je odlazak na područje Parka prirode Kopački rit
odakle smo održavali veze sa lokacije Zlatna greda (objekt Policijske udruge branitelja
Baranje). U ovoj aktivnosti je sudjelovalo desetak članova kluba, aktivnih i podupirućih, a
kako je aktivnost provedena vrlo uspješno stavljena je i u plan rada i za slijedeću godinu.
Od početka ožujka 2016. godine radio klub „Belišće“, zajedno sa Hrvatskim
radioamaterskim savezom, uključio se u obilježavanje 70. obljetnice Tehničke kulture
u Republici Hrvatskoj. U tome periodu koristili smo i prigodnu pozivnu oznaku
9A703B pod kojom s održali preko 3.000 veza.
U povodu ove obljetnice radio klub se pojavio i kao izdavač diplome (u pdf formatu)
„9A70 – 70 godina Tehničke kulture u R.Hrvatskoj“ za koju je bilo potrebito odraditi
veze sa postajama iz Hrvatske, koje su svojom pozivnom oznakom promovirale ovu
obljetnicu. Diplomu su osmislili članovi kluba: Denis Štefanić 9A7DD (Kutnjak,
Koprivnica) – design i Ivo Novak 9A1AA a ista je izdavana u suradnji s Internet
portalom 44.hr.
Ni protekle godine nisu izostali izvrsni rezultati u KV i UKV natjecanjima, unatoč sve
starijoj opremi, nedostatku sredstava za nabavku nove a sve veći problem
predstavlja i servisiranje postojeće tehnike, posebice antenskih sustava za što nam
je potrebna 30 metarska dizalica a za njen dolazak nemamo novaca.
U domaćim kratkovalnim natjecanjima, nakon što smo u 2015. bili pobjednici u svim
natjecanjima u organizaciji Hrvatskog radioamaterskog saveza, u 2016. smo ostvarili
plasman samo u dva kup natjecanja:
- Zimski KV kup – osvojeno 3. mjesto i
- Hrvatski radioamaterski kup – osvojeno 2. mjesto
Da se nije dogodio propust sa zakašnjelim slanjem natjecateljskog dnevnika za Kup
Jadrana bili bi bogatiji za još dvije plakete za viceprvake, no tko radi taj i griješi.
U međunarodnim kratkovalnim natjecanjima osvojeno je sedam prvih mjesta u svijetu
u natjecanjima:
- World Wide Pease Messinger City (Slovenija)
- LZ Open (Bugarska)
- Hungaria DX (Madžarska)
- CQ World Wide WPX SSB (USA)
- HOLYLAND Contest (Izrael)
- CQ MIR (Rusija)
- YO HF DX Contest (Rumunjska)
Trećeplasirani u svjetskom poretku bili smo u natjecanjima:
- PACC Contest (Nizozemska)
- OK/OM SSB (Češka i Slovačka)
- His majesty king of Spain SSB (Španjolska).
Najvrjedniji rezultat svakako je 1. mjesto u svijetu natjecanju CQ WW WPX SSB u
kojemu je radio klub predstavljao veteran Božidar Babić, radeći pod prigodnom

pozivnom oznakom 9A703B s kojom je najbolji mogući način promovirao i 70.
obljetnicu Tehničke kulture u Hrvatskoj.
Na ultrakratkom valu sudjelovali smo u dvadesetak natjecanja a ostvareni su slijedeći
rezultati:
- Hrvatski Zimski kup - 7. mjesto u Hrvatskoj
- Hrvatski Proljetni kup - 7. mjesto u Hrvatskoj
- Hrvatski Ljetni kup - 8. mjesto u Hrvatskoj
- Europski VHF contest - 9. mjesto u Hrvatskoj
- 9A CW VHF contest (Marconi Memorial) - 10. mjesto u Hrvatskoj
- Alpe-Adria VHF contest - 1. mjesto u Hrvatskoj
- 9A Activity 2016 (11 kratkih natjecanja, zbirno) - 2. mjesto u Hrvatskoj
Najbolji plasmani su ostvareni su u natjecanjima Alpe-Adria VHF i 9A ACTIVITY gdje
postoji podjela s obzirom na snagu predajnika. U ostalim natjecanjima rezultati nisu
baš sjajni ali smo i u njima gotovo uvijek bili najbolje plasirana stanica sa snagom do
100 watta. Svi ovi rezultati su ostvareni iz kluba sa oštećenom antenom i rotatorom
koji jedva da se pokrene.
Naravno, ponovo treba napomenuti da su troškovi svih ovih natjecanja NULA kuna i
da sve što je potrebno da bi se odradilo natjecanje doniraju članovi kluba.
Radio klub „Hrvatska flora i fauna“ u suradnji s tvrtkom „Hrvatske vode“ i 2016.
godine bio je organizator natjecanja za Godišnja 9AFF priznanja za „lovce“ i
„aktivatore“. U specifičnom natjecanju koje se odvija svih 365 dana u godini radio
klub „Belišće“ je i 2016. godine bila najbolje plasirana klupska postaja. U kategoriji
osobnih postaja („lovci“) prva dva mjesta ponovo osvajaju članovi našeg kluba:
Zdenko Grgurić (9A4FM) i Ivo Novak (9A1AA). Nakon 2015. i 2016. godine možemo
s pravom reći da dominiramo u ovome izuzetno zahtjevnom natjecanju.
Pored aktivnosti na klupskim radio postajama, gdje je najaktivniji Božidar Babić,
članovi kluba tijekom 2016. godine bili su vrlo aktivni i na svojim osobnim postajama.
Svakodnevno se u eteru mogu čuti: Vladimir Novačić (9A3DV), Ivica Šašek (9A2UI),
Zdenko Grgurić (9A4FM) i Ivo Novak (9A1AA).
Na kraju 2016. godine za svoj dugogodišnji rad u Tehničkoj kulturi (40 godina rada)
Poveljom ZTK Valpovo-Belišće nagrađen je naš šef tehnike, ing.Siniša Vukobratović
(9A2NY). Sinišin rad, trud i znanje prepoznati su i na višem nivou pa je nagrađen i
Plaketom ZTK Osječko-baranjske županije.
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