
Mesteèko Cavtat sa nachádza na samom
juhu Chorvátska, len pár kilometrov od hraníc
Èiernej Hory. Vy�e 1000 km dlhá cesta autom
z Bratislavy ubehla � vzh¾adom na to, �e bol
víkend a �e v Chorvátsku je dia¾nica v tomto
období takmer ¾udoprázdna � pomerne svi�-
ne a po 13-tich hodinách sme v sobotu 15.11.
veèer dorazili na miesto. Organizátori zvolili za
miesto konferencie hotel Croatia, postavený
tesne pri mori. Hotel otvorili iba kvôli konferen-
cii, preto�e iní náv�tevníci v òom neboli. Je to
pochopite¾né, preto�e v tejto èasti Chorvátska
mimo letnej sezóny naozaj nie je èo ani poze-
ra� ani robi�.

Úvodné plenárne zasadnutie konferencie.

Pracovný program zaèínal v nede¾u dopo-
ludòaj�ím plenárnym zasadnutím, na ktorom
sa rie�ili organizaèné otázky. Poobede sa na-
plno rozbehli rokovania komisií C2 a� C5.
Tono OM3LU sa zúèastòoval zasadnutí C3
a C4, ja som chodil na C5 a ROB. Zasadnutia
komisií trvali od rána a� do neskorého veèera
a prvý krát sme sa dostali von z hotela a� po
�tyroch dòoch. Na komisiách sa diskutovalo
o návrhoch, ktoré podali jednotlivé národné or-
ganizácie a v sporných prípadoch sa h¾adali
kompromisy. Medzi najdiskutovanej�ie otázky
patrilo nové rozdelenie pásma 7 MHz, ktoré po
roz�írení o 100 kHz bolo treba prerozdeli�. Na
konferencii sa zi�li tri návrhy, z ktorých nezví-
�azil ani jeden, a koneèné rie�enie je výsled-
kom rokovania ad-hoc komisie. Podobne sa

ve¾a diskutovalo o pridelení frekvencií alebo
segmentov pre nové druhy prevádzok, naopak
nepou�ívané prídely boli zru�ené. V rámci
VKV kontestov bol schválený návrh SZR na
vzájomnú výmenu sú�a�ných denníkov medzi
vyhodnocovate¾mi a do podmienok VKV pre-
tekov bola doplnená definícia vzdialenej, dia¾-
kovo ovládanej stanice.

Tu je preh¾ad prijatých odporúèaní:
Odporúèania komisie C4
(KV)

CT08_C4_Rec_01
Odporúèanie �iada pracovnú skupinu pre

pásmo 500 kHz, aby v spolupráci s predstavi-
te¾mi IARU Region 2 a 3 pokraèovala v prípra-
vách na konferenciu WRC-11 s cie¾om získa-
nia nového pásma 500 kHz.
CT08_C4_Rec_02

Konferencia odporúèa, aby národné orga-
nizácie zvá�ili mo�nos� získania segmentu
v pásme 500 kHz na experimentálne úèely, èo
by podporilo pozíciu IARU na konferencii
WRC-11.
CT08_C4_Rec_03

Boli prijaté (s malými úpravami) �Pravidlá
pre KV kontesty�, ktoré boli schválené na za-
sadnutí KV komisie vo Viedni. Pravidlá budú
súèas�ou IARU KV Handbooku.
CT08_C4_Rec_04

Neodporúèa sa zriaïova� neobsluhované
majáky na pásmach ni��ích ako 14 MHz s vý-
nimkou majákov koordinovaných majákovým
koordinátorom IARU Region 1 za nasledov-
ných podmienok:
a) maják je urèený na vedecké �túdium, ex-
perimentovanie alebo �pecifické skúmanie
podmienok �írenia
b) maják je experimentálny a vysiela s ve¾mi
malým výkonom
CT08_C4_Rec_05

Konferencia odporúèa, aby bolo venované
väè�ie úsilie na získanie a podporu dobrovo¾-
níkov, ktorí by sa venovali v�eobecným tren-
dom liberalizácie správy frekvenèného spek-
tra formou odborných technických hodnotení
rastúcej úrovne �umu na amatérskych KV pás-
mach.
CT08_C4_Rec_06

QSL mana�éri DX staníc by mali dodr�ia-
va� �Kódex QSL mana�éra� uverejnený v IARU
KV Handbooku, v kap. 7.5. DX expedíciám sa
odporúèa, aby súbe�ne s QSL lístkami zasla-
nými direkt odpovedali aj na QSL prijaté cez
buro. Ak to nie je mo�né v danej krajine, mali
by si zriadi� QSL mana�éra v takej krajine, kde
to mo�né je.
CT08_C4_Rec_07

Definícia majáka: Maják � stanica amatér-

skej slu�by alebo amatérskej satelitnej slu�by,
ktorá samostatne vysiela v definovanom for-
máte, ktorý obsahuje opakované údaje alebo
informácie potrebné pre �túdium podmienok
�írenia, pre urèenie frekvencie alebo polohy,
alebo pre ïal�ie experimentálne úèely vráta-
ne kon�trukcie.
CT08_C4_Rec_08 a� 11

V odporúèaniach boli dohodnuté nasledov-
né centrá aktivity:
18130 kHz � centrum QRP SSB aktivity
24950 kHz � centrum QRP SSB aktivity
3630, 7070, 14130, 18150, 21180, 24960,
28330 kHz � centrum aktivity pre digitálny hlas
CT08_C4_Rec_12

Odporúèa sa, aby KV komisia IARU Region
1 vyhodnotila skúsenosti z pou�ívania band-
plánu, schváleného na konferencii v r. 2005,
a na ich základe sa pokúsila o zjednotenie
bandplánov v rámci v�etkých regiónov IARU.
CT08_C4_Rec_13

Bol schválený nový bandplán pre pásmo
7 MHz s platnos�ou od 29.3.2009 � viï tab. 1.
CT08_C4_Rec_14

Bol schválený nový bandplán pre pásmo
136 kHz � viï tab. 2.
CT08_C4_Rec_15, 16

Odporúèa sa, aby národné organizácie
upravili podmienky svojich kontestov tak, aby
z nich bolo zrejmé, ktoré frekvenèné segmen-
ty sú preferované pre kontesty a ktoré nie.
CT08_C4_Rec_17

Národné organizácie by mali motivova�
svojich èlenov, aby poèas prevádzky nespô-
sobovali úmyselné ru�enie na pásmach.

Z¾ava: Tono OM3LU, Amnon 4X1DF.

Odporúèania komisie C5
(VKV)

CT08_C5_Rec_01 a� 07
Odporúèania sa týkajú amatérskej dru�ico-

vej prevádzky a jej koordinácie v rámci IARU
a národných organizácií. Rie�ia sa technické
otázky oh¾adne zmien v IARU VKV handbo-
oku, v kapitole o amatérskych dru�iciach.
CT08_C5_Rec_08

Definícia majáka: Maják � stanica amatér-
skej slu�by alebo amatérskej satelitnej slu�by,
ktorá samostatne vysiela v definovanom for-
máte, obsahujúcom opakované údaje alebo in-
formácie slú�iace na �túdium podmienok �íre-
nia, na urèenie frekvencie alebo polohy, alebo
na iné experimentálne úèely vrátane kon�truk-
cie.
CT08_C5_Rec_09 a� 12

Viacpásmové majáky na spodných VKV

Konferencia IARU Region 1
Cavtat 2008
ROMAN KUDLÁÈ, OM3EI
Hlavnou udalos�ou tohto roka v medzinárodnom meradle bola konferencia IARU Region 1
v chorvátskom Cavtate, ktorá sa konala v dòoch 15. a� 21.11.2008. Slovensko zastupova-
la dvojèlenná delegácia v zlo�ení OM3EI a OM3LU.

Odchádzajúca dvojica vrcholných predstavite¾ov: Ole
LA2RR, ex-prezident, a Don G3BJ, ex-sekretár.



pásmach � výzva pre národné organizácie,
aby sa sna�ili získa� pre tieto majáky kmitoè-
tové úseky medzi 30-70 MHz, najmä v okolí
frekvencií 40 a 60 MHz. Rádioamatéri by sa
mali sna�i� zriadi� a udr�iava� automatické
monitorovacie stanice a výsledky meraní po-
skytova� rádioamatérskej komunite. Majáky by
mali vysiela� spoloène koordinovaný formát
správy.
CT08_C5_Rec_13

Spoloèné �tandardy pre APRS � odporú-
èanie sa týka APRS systému a prijatia nové-
ho n-N paradigmu v IARU Region 1.
CT08_C5_Rec_14

Bola prijatá procedúra pre nadväzovanie
spojení odrazom od lietadiel, ktorá bola schvá-
lená na zasadnutí VKV komisie vo Viedni
2007.
CT08_C5_Rec_15, 16

Odporúèa sa, aby pri spojeniach na digi-
tálnych módoch bol pou�ívaný systém repor-
tov RSQ (Readability, Strength, Quality � èi-
tate¾nos�, sila, kvalita), ak to daný mód
umo�òuje (napr. PSK31). Pre digitálny hlas sa
odporúèa systém reportov MOS (Mean Opi-
nion Score � priemerné subjektívne hodnote-
nie) ako doplnok alebo náhrada systému RST.

Predseda komisie C5 Michael OE1MCU (v¾avo) a Don
G3XTT, ktorý robil zapisovate¾a.

CT08_C5_Rec_17
Odporúèa sa, aby v bandpláne na v�etkých

VKV, UKV a mikrovlnných pásmach, v seg-
mente urèenom pre hlasové prevádzaèe, bol
v rubrike �Druhy prevádzky� doplnený k módu
FM aj �digitálny hlas� s poznámkou: �Na po-
zadí digitálneho hlasu je mo�ná aj dátová pre-
vádzka.�

CT08_C5_Rec_18
Odporúèanie sa týka zapísania definície

majáku z CT08_C5_Rec08 do VKV handboo-
ku.

Z¾ava: Roman OM3EI, Sine S53RM, Karel OK2ZI.

CT08_C5_Rec_19
Bola schválená procedúra pre nadväzova-

nie spojení s DX stanicami via TROPO, odra-
zom od lietadiel a pod.:

Základom procedúry je situácia, keï sa dve
stanice poèujú, ale signály sú slabé alebo majú
úniky. V takejto situácii je dobré prejs� na pro-
cedúru s èasovými periódami, ktorá zvý�i prav-
depodobnos� uskutoènenia spojenia. O tom,
kto zaène vysiela� ako prvý, rozhodnú QTH
kore�pondujúcich staníc. Ako prvá zaène vy-
siela� tá stanica, ktorej QTH je západnej�ie
alebo severnej�ie ako QTH druhej stanice.
Periódy (relácie) sú 15-sekundové. Stanice sa
volajú �týlom:
OZ7IS G4ASR ... OZ7IS G4ASR ... BREAK
(alebo K na CW)
Ak sú znaèky prijaté, vy�le sa tradièný tropo
report (3-krát):
OZ7IS G4ASR 52 52 52 ... OZ7IS G4ASR 52
52 52 ... BREAK (K)
Nasleduje potvrdzujúci roger report (3-krát):
G4ASR OZ7IS R57 R57 R57 ... G4ASR
OZ7IS R57 R57 R57 ... BREAK (K)
Ako potvrdenie sa vy�le sekvencia roger
(3-krát):
OZ7IS G4ASR Roger Roger Roger ...
BREAK (K)
G4ASR OZ7IS Roger Roger Roger ...
BREAK (K)
Ak na zaèiatku spojenia znaèky nie sú známe,
QTH si stanice urèia pod¾a aktuálneho nato-
èenia antén a pod¾a toho rozhodnú, kto zaène
vysiela� ako prvý (smerujem na západ = som

od protistanice východnej�ie = vysielam ako
druhý).
CT08_C5_Rec_20

Frekvencie pre digitálnu hlasovú komuni-
káciu: Bandplán bude v rubrike Druhy prevádz-
ky upravený tak, aby v segmentoch urèených
pre FM simplexné kanály v pásmach 50, 145,
435 a 1296 MHz bola mo�ná aj prevádzka di-
gitálny hlas (FM sa zmení na FM/DV). Pou�í-
vatelia módu digitálny hlas by sa pred zaèa-
tím vysielania mali presvedèi�, �e na frekvencii
nie je prevádzka na iných módoch. Do band-
plánu budú tie� doplnené volacie frekvencie
pre ka�dé pásmo:
50 MHz: 50,630 MHz
145 MHz: 145,375 MHz
435 MHz: 433,450 MHz
1296 MHz: 1297,725 MHz
Na v�etky prípady sa bude vz�ahova� poznám-
ka: �Tento segment je urèený len pre simplex-
né pou�itie, nie DV gateways. Na pozadí digi-
tálneho hlasu je mo�ná dátová prevádzka.�
CT08_C5_Rec_21

Frekvencie pre EME: IARU Region 1 band-
plán pásma 144 MHz bude upravený nasledov-
ne: V èasti Druhy prevádzky sa vyma�e �EME
exkluzívne� pre segment 144,000 � 144,035
MHz.

Vo VKV handbooku sa v bandpláne pásma
145 MHz vyma�e:
144,120�144,150 MHz FAI&EME MGM (JT65)
144,150�144,160 MHz FAI&EME activity SSB

Z poznámok k bandplánu pásma 145 MHz,
v sekcii 2 �Pou�itie� sa vyma�e text, urèujúci
segment 144,140 � 144,160 MHz ako alterna-
tívne frekvencie pre EME prevádzku.

Do poznámok k bandplánu pásma 145
MHz, v sekcii 2 �Pou�itie� sa pridá:
EME aktivita na MGM (digimódy) zvyèajne pre-
bieha medzi 144,110 � 144,160 MHz.

V bandpláne pásma 145 MHz sa v èasti
�Pou�itie� zmení:
Segment 144,000 � 144,110 MHz bude ozna-
èený ako �CW (vrátane EME CW)� pri zacho-
vaní existujúcich frekvencií pre CW a random
MS.

Z¾ava: John ON4UN, Afif 7X2RO.

CT08_C5_Rec_22
Prítomnos� neamatérskeho ru�enia v seg-

mente 145,800 � 146,000 MHz je zaznamena-
ná v mnohých èastiach sveta. Aby sa predi�lo
retransmisii tohto ru�enia cez kozmické pre-
vádzaèe, odporúèa sa tento segment vyu�íva�
len pre downlink signálov bez oh¾adu na mód.
CT08_C5_Rec_23

IARU Region 1 bandplán pásma 144 MHz
bude upravený nasledovne: V èasti �Pou�itie�
sa vyma�e:
(i) alternatívne frekvencie pre MGM:
144,160 � 144,180 MHz
(ii) alternatívna volacia frekvencia pre MGM:
144,170 MHz

Tab. 1 � Nový bandplán pre pásmo 7 MHz s platnos�ou od 29.3.2009
 Frekvencia Max. �írka Preferované prevádzky � popis prevádzky
     (kHz) pásma (Hz)
7000 � 7025 200 len CW, preferovaný segment pre CW kontesty
7025 � 7040 200 len CW, centrum aktivity QRP 7030 kHz
7040 � 7047 500 CW, DIGI
7047 � 7050 500 CW, DIGI � neobsluhované stanice
7050 � 7053 2700 FONE, CW, DIGI � neobsluhované stanice
7053 � 7060 2700 FONE, CW, DIGI
7060 � 7100 2700 FONE, CW, digitálny hlas 7070 kHz, SSB QRP centrum aktivity

7090 kHz, preferovaný segment pre SSB kontesty
7100 � 7130 2700 FONE, CW, centrum aktivity ARES 7110 kHz
7130 � 7200 2700 FONE, CW, preferovaný segment pre SSB kontesty,

centrum aktivity SSTV 7165 kHz
7175 � 7200 2700 FONE, CW, priorita pre medzikontinentálne spojenia

Tab. 2 � Nový bandplán pre pásmo 136 kHz
 Frekvencia Max. �írka Preferované prevádzky � popis prevádzky
     (kHz) pásma (Hz)
135,7 � 137,8 200 CW, QRSS, úzkopásmové digimódy;  max. 1 W EiRP



CT08_C5_Rec_24
V bandpláne pásma 1296 MHz, v èasti �Po-

u�itie� sa doplní:
a) 1296,500 MHz � centrum aktivity image
mode (SSTV, fax, atï.)
b) 1296,600 MHz � centrum aktivity úzkopás-
mová digi (MGM, RTTY, atï.)
c) 1296,600 � 1296,700 MHz � výstup lineár-
nych transpondérov
d) 1296,700 � 1296,800 MHz � alternatívne
úèely
CT08_C5_Rec_25

Toto odporúèanie vyzýva národné organi-
zácie, aby podnikli kroky na získanie pásma
3400 MHz. U nás u� toto pásmo máme pride-
lené.
CT08_C5_Rec_26

Vo VKV handbooku sa v bandpláne pásma
3400 MHz doplní:
3400,800 � 3400,995 MHz � len majáky

V all-mode segmente bude úsek 3402 �
3410 MHz urèený pre downlink amatérskych
satelitov

Poznámky:
a) CEPT poznámka EU17 umo�òuje amatér-
sku slu�bu na 3400 � 3410 MHz
b) EME centrum aktivity sa presunie z 3456
MHz na 3400,1 MHz
c) Amatérska satelitná slu�ba je v 3400 � 3410
MHz povolená v regiónoch 2 a 3 a v niekto-
rých �tátoch regiónu 1.
d) národné organizácie mô�u vyhradi� seg-
ment 3400,750 � 3400,800 MHz pre lokálne
majáky (max. 10 W ERP).
CT08_C5_Rec_27

Toto odporúèanie sa týka pásma 23 cm.
Bolo dohodnuté alternatívne centrum aktivity
pre úzkopásmové módy v segmente 1240,000
� 1240,750 MHz s rozdelením 500 kHz pre pre-
vádzku a 250 kHz pre majáky. Je to alternatí-
va do budúcna, preto�e súèasné pásmo v oko-
lí 1296 MHz je vo frekvenènej zóne systému
Galileo a tie� sa v òom mô�u vyskytova� har-
monické z 3/4G mobilného pásma 2500 � 2690
MHz. Ïalej sa odporúèanie venuje problema-
tike digitálnej ATV prevádzky.

Poèas konferencie pracovala stanica 9A0IARU. V popredí
je slovenský koncový stupeò OM-3500.

CT08_C5_Rec_28
V pásmach 1296 MHz a� 24 GHz bude

úsek x.750 � x.800 MHz ka�dého úzkopásmo-
vého segmentu vyhradený pre miestne majá-
ky (max. 10 W ERP).

V pásmach 3,4 GHz a� 24 GHz bude úsek
x.800 � x.995 MHz ka�dého úzkopásmového
segmentu vyhradený výluène pre majáky na
sledovanie podmienok �írenia.
CT08_C5_Rec_29 � návrh SZR

Odporúèa sa, aby národní VKV mana�éri
posielali elektronické denníky z kontestov na
�peciálnu web stránku, za úèelom výmeny
denníkov pre potreby národného vyhodnote-
nia.

CT08_C5_Rec_30
Prevádzka zo vzdialenej (remote) stanice

poèas kontestu bola umo�nená novou definí-
ciou kontestovej stanice:

OPERÁTOR sa mô�e zdr�iava� mimo úze-
mia stanice (�vzdialená stanica�) a k stanici by�
pripojený cez �vzdialený ovládací terminál�.
V tom prípade sa v konteste ako lokátor pou-
�ije lokátor QTH stanice. Operátor mô�e po-
èas jedného kontestu pracova� len z jednej
stanice, bez oh¾adu na to, èi je na stanici prí-
tomný, alebo ju ovláda dia¾kovo.

Novým prezidentom IARU Region 1 bol zvolený Hans
Blondeel Timmerman, PB2T.

CT08_C5_Rec_31
Neobsluhované simplexné (FM) interneto-

vé hlasové brány (gateways). Ide o echolinko-
vé simplexné vstupy, ktoré pomáhajú roz�íri�
dosah echolinkových prevádzaèov. Boli urèe-
né frekvencie pre tieto simplexné vstupy na
jednotlivých pásmach a pod¾a toho bude upra-
vený aj bandplán:
50 MHz: 50,520 � 50,530 a 50,540 MHz
144 MHz: 145,2375, 145,2875 a 145,3375
435 MHz: 433,950, 433,9625, 433,975,

433,9875, 434,0125, 434,025,
434,0375, 434,050 MHz
(nie 434,000 MHz)

1296 MHz: 1297,900, 1297,925, 1297,950
a 1297,975 MHz

CT08_C5_Rec_32
Bolo zmenené vyu�itie frekvencie 432,500

MHz. Namiesto SSTV bola frekvencia vyhra-
dená pre APRS prevádzku v tých prípadoch,
kedy je na súèasnej APRS frekvencii ru�enie.
CT08_C5_Rec_33

Úzky, 1000 Hz �iroký segment na frekven-
ciách 50,400, 70,030 a 144,4905 MHz (+/�500
Hz) bol doporuèený pre prevádzku automatic-
kých úzkopásmových nízkovýkonových syn-
chronizovaných majákov (systém WSPR, zná-
my z KV).
CT08_C5_Rec_34, 35

Odporúèania sa týkajú denníkov z ATV
kontestov.
CT08_C5_Rec_36

Do VKV handbooku bude doplnená nová
kapitola o frekvenèných po�iadavkách v mik-
rovlnnej oblasti.
CT08_C5_Rec_37

V�etkým èlenom IARU Region 1 sa odpo-
rúèa usilova� o pridelenie segmentov pre ama-
térsku dru�icovú slu�bu v pásmach:
50 � 51 MHz
1240 � 1250 MHz
2300 � 2330 MHz

2390 � 2400 MHz
3400 � 3410 MHz
5650 � 5670 MHz (v súèasnosti len uplink)
10350 � 10400 MHz
CT08_C5_Rec_38

Ide o formálny dokument, v ktorom boli zlú-
èené podmienky troch kontestov (IARU 50
MHz, VHF a UHF/MW). Doteraz boli tieto,
v zásade rovnaké podmienky uvedené v han-
dbooku trikrát, teraz budú len jedny podmien-
ky pre v�etky tri kontesty.

Odporúèania komisie C3
(organizaèná)

Väè�ina odporúèaní komisie C3 má len for-
málny charakter alebo sa týka organizaèných
vecí IARU. Obèas sa ale stane, �e na komi-
siu sa dostanú aj návrhy týkajúce prevádzko-
vých problémov, ktoré skôr patria do komisií
C4 a C5. Tým, �e sa nimi zaoberá komisia C3,
ktorej èlenovia nie v�dy patria medzi aktívnych
operátorov, mô�e vzniknú� problém s kompa-
tibilitou s u� platnými odporúèaniami. Stalo sa
to aj teraz, keï schválená definícia spojenia
nevyhovovala �pecifickým potrebám spojenia
na VKV a musela by� odmietnutá na závereè-
nom hlasovaní.

Podobne nezmyselné je aj nasledovné od-
porúèanie 27 (návrh OE), ktoré závereèným
hlasovaním bohu�ia¾ pre�lo:
CT08_C3_Rec_27

Odporúèa sa, aby organizátori kontestov
upravili ich podmienky tak, aby sa namiesto
reportov dával iný, menej predpovedate¾ný kód
za úèelom zvý�enia zruènosti operátorov.
CT08_C3_Rec_28

Odporúèa sa, aby organizátori kontestov
zaviedli v kontestoch, kde je to mo�né, novú
kategóriu pre �zaèiatoèníkov a mláde��.
Vo¾by

Na záver konferencie bol za nového prezi-
denta IARU Region 1 zvolený Hans PB2T (do-
teraj�í prezident LA2RR bude viceprezidentom
celého IARU). Viceprezidentom sa stal Tafa
6W1KI a do výkonného výboru boli zvolení
OD5TE, F6IOC, 9A5W, LZ1US a G3PSM.

Novozvolení èlenovia výkonného výboru IARU Region 1.
Novým sekretárom IARU Region 1 sa po

Donovi G3BJ, ktorý u� nekandidoval, stal Den-
nis ZS4BS. Za miesto konferencie v roku 2011
bola zvolená Ju�ná Afrika (na�a delegácia hla-
sovala za Anglicko). Doteraz e�te konferencia
v Afrike nebola a to zrejme rozhodlo.

Originálne dokumenty z konferencie sú na
adrese:
http://www.iaru-r1.org/Cavtat%20papers.
htm


