
Меморијал “КРУПАЊ - ГРАД ХЕРОЈ“

П Р О П О З И Ц И Ј Е
за доделу дипломе 2019. године

Организатори меморијала: Радио клуб “Електрон“ YU1AFV, Шабац
Туристичка организација Крупња
Скупштина општине Крупањ

Повод одржавања меморијала : Меморијал “Крупањ – Град херој“ се одржава сваке године у исто време
у знак сећања на катастрофалне поплаве које су задесиле ово место и
велики број градова и насеља у Србији у мају 2014. године, а у част свих
оних који су помажућу и бежећи од бујица, настрадали у овој несрећи, и
као знак захвалности свима који су помагали и солидарисали се у
данима након ових несрећних дешавања.

Право учешћа у меморијалу : Све лиценциране АРС према правилнику о употреби АРС
Tермин одржавања : Друга недеља у месецу мају (у 2020. години 10.05.)

2019. – 26.05.
Фреквентни опсези рада : 80м - 40м (3.5 - 7 Мhz)
Дозвољене врсте рада : Ј3Е (SSB) по банд плану IARU-1 региона
Време одржавања: 10:00 до 16:00 UTC (12:00 – 18:00 МЕЗ)
Дозвољена снага АРС : У складу са радио-аматерском лиценцом и Дозволом за рад аматерске-

радио станице
Позив управне станице и рапорт : Управна радио станица меморијала у 2019. години, биће YU1AFV/р.

Управна радио-станица меморијала позива “CQ KRUPANJ”.
Управна радио-станица меморијала сваком учеснику даје рапорт 59 и
редни број одржане везе, који је уједно и редни број дипломе.

Начин додељивања дипломе са роком за
доставу урађених веза:

Да би учесник добио диплому за учешће у меморијалу, довољно је да
уради и једну везуса управном радио-станицом.
Потврђивање везе и издавање дипломе се врши слањем следећих
података на адресу rkelektron@gmail.com најдаље 7 дана од дана
завршетка меморијала:
- ваше име и презиме
- позивни знак ваше станице
- време одржане везе (према UTC или MEЗ)
- фреквенција на којој је урађена веза
- врста рада
- рапорт који сте предали
- редни број одржане везе
- QTH јављања.
пример:
- Mилан Јокић, YT5JLA, 10:15 UTC, 7145, SSB, 59, 015, Шабац
напомена:
Приликом слања података електронском поштом, било би пожељно
да у поље “subject” унесете “Memorijal Krupanj 2019”

Слање диплома: Дипломе у електронској форми (PDF) биће послате учесницима који
доставе податке, на основу којих се врши провера дневника управне
станице. Уколико у дневнику постоје подаци које сте послали са
толеранцијом времена (± 5 минута) сматраће се да сте испунили услов за
доделу дипломе. Уколико се подаци у дневнику не подударају (већа
толеранција времена, непостојећи позивни знак) диплома се неће
доделити.
Дипломе ће бити послате за највише 7 радних дана од дана истека рока
за доставу свих урађених веза.

Комисија меморијала


