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22nd IARU R1 ARDF Championships 2. - 8. September 2019. 

Rogla, Slovenia 



Stranica 1 od 5 
 

Zveza radioamaterjev Slovenije (ZRS) je organizirao na Rogli 22. IARU regije 1 prvenstvo u amaterskoj 

radiogoniometriji, od 2. do 7. rujna  2019. godine. 

Na ovom ARG prvenstvu sudjelovalo je biše od 370 učesnika, od čega 335 natjecatelja, iz 27 nacionalnih 

saveza IARU regije 1, te gosti iz ARRL-a. Hrvatsku reprezentaciju predstavljalo je 5 natjecatelja W19 

Hana Oblak (RK Ludbreg), M19 Filip Rajh (RK Ludbreg), W35 Jelena Tuksar (RK Međimurje), M60 

Vladimir Vinko 9A6JAW (RK Međimurje) te u M21 i vođa tima Stipe Predanić 9A5SP (RK Nikola Tesla, 

Bjelovar), te u pratnji Ana Vinko (RK Međimurje). 

       

Ponedjeljak 2. rujan 2019. - dolazak na Roglu, trening Sprint/Foxoring 

Okupljanje natjecatelja u Čakovcu, gdje se s dva osobna automobila krenulo prema Rogli u 10:30. 

Dolazak na Roglu je bio oko 12:30, te se idućih sat vremena sređivala papirologija i odlazak u sobe.  

U popodnevnim satima organiziran je trening odnosno pokazni rad odašiljača za Foxoring i Sprint 

natjecanja. Tijekom treninga je nastalo malo  problema zbog toga što natjecatelji Oblak, Rajh i Tuksar 

nisu prije trčali foxoring organiziran na više od jedne frekvencije, a zbog kratkoće svakog dijela treninga 

nisu uspjeli u potpunosti isprobati sve čari ove discipline. Prije večere i sveanog otvaranja održan je 

Team leader sastanak (sastanak o informacijama za sljedeći dan natjecanja) za foxoring natjecanje. 

U večernjim satima je u sportskoj dvorani u hotelu održano svečano otvaranje 22. IARU R1 prvenstva 

u amaterskoj radiogoniometriji. 
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Utorak 3. rujan 2019. - foxoring, sastanak IARU R1 radne grupe za ARG 

Tijekom cijele noći s ponedjeljka na utorak je na Rogli padala jaka kiša. Sa strahom da će kiša padati i 

tijekom natjecanja oduševljeno smo vidjeli sunčano vrijeme ujutro pri odlasku na doručak.  

Start foxoring natjecanja je bio nedaleko od hotela u kojem su natjecatelji bili smješteni, te se na start 

išlo pješice. No oduševljenost sunčanim vremenom je bila kratkog vijeka, zbog iznimno jakog vjetra koji 

je prolazio kroz nekoliko slojeva odjeće. Natjecateljski teren je bio na skijalištima oko Rogle, sa startom 

na vrhu, a ciljem na dnu skijališta. Optimalnim odabirom rute bilo je moguće kretati se cijelo vrijeme 

samo nizbrdo. Povratak u hotel je bio organiziran žičarom, koja je uključena samo za potrebe 

natjecatelja. 

Rezultati: Oblak Hana 21. mjesto, Rajh Filip 24. mjesto , Tuksar Jelena 17. mjesto, Predanić Stipe 26. 

mjesto, Vinko Vladimir 33. mjesto.  Rezultati nisu dobri, ponajviše iz dva razloga: 3 natjecatelja nisu 

nikad trčala foxoring prije, a i u kalendaru natjecajna i treninga u Hrvatskoj se ne održavaju foxoring 

trke. Najbliže tome je bilo pokazno ARGO natjecanje na Zagrebačkom radio festivalu održanom u lipnju 

2018. godine. 

 

U popodnevnim satima održan je prvi od dva sastanka IARU R1 radne grupe za ARG, a za što je dan 

zaseban izvještaj. Nakon večere održan je Team leder sastanak za Sprint natjecanje, a potom 

ceremonija proglašenja najboljih iz Foxoringa. 

   
 

Srijeda 4. rujan 2019., Sprint + trening za klasične utrke 

Natjecatelje je dočekao prekrasan sunačan dan, za sprint natjecanje. I ono je, kao i foxoring, održano 

u blizini hotela, te se na start krenulo pješice. Po odlaganju goniometara i dolasku u karantenski 

prostor, natjecatelje je začudila karta koja je po sredini imala prometnu cestu, a na team leader 

sastanku je izričito napomenuto kako je prelazak ceste zabranjen. Sprint natjecanje je u osnovi dva seta 

od 5 odašiljača koji rade u kraćem ciklusu, i predviđen je za trčanje na manjem terenu. Organizatori su 

iskoristili cestu kao sustav razdvajanja između prvog seta odašiljača (ravniji teren, više šumovit), i 

drugog seta odašiljača (brdovito, otvorenije zbog skijaških staza), a za prelazak preko ceste je iskorišten 

nadvožnjak skijaške staze, na koji je postavljen međufar (međutočka između prvog i drugog seta 

odašiljača).  

Kako ovaj tip natjecanja imamo kroz sezonu (održava se tradicionalno na Bilogorskom ARG festivalu, 

prva utrka u sezoni), rezultati su nešto bolji: Oblak Hana 19. mjesto, Rajh Filip 23. mjesto, Tuksar Jelena 

14. mjesto, Predanić Stipe 21. mjesto, Vinko Vladimir 17. mjesto.  
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U popodnevnim satima održan je trening za klasične utrke na 3.5 i 144 MHz, team leader sastanak te 

je navečer, poslije večere, održana ceremonija dodjele medalja za sprint natjecanje. 

 

Četvrtak 5. rujan 2019., prva klasična utrka 

U ranim jutarnjim satima odlazak buseva s natjecateljima na start klasičnog natjecanja.  Nakon 30 

minuta vožnje natjecatelji su došli do područja starta, te su na brdovitom terenu Rogle natjecatelji u 

M19, W19 i M21 trčali na frekvencijskom području 80m, a W35 i M60 na 2m. 

Zbog specifičnosti terena utrke na 2m (i u četvrtak 5.9., i u subotu 7.9.) su bile iznimno teške, te su 

rezultati bili i lošiji od očekivanih.  

Rezultati: Oblak Hana 23. mjesto, Rajh Filip 23. mjesto, Tuksar Jelena 15. mjesto, Predanić Stipe 31. 

mjesto, Vinko Vladimir odlično 9. mjesto.  

 

Iako je za kraj četvrtka bila predviđena ceremonija dodjele medalja, od iste se odustalo zbog dva 

nepredviđena slučaja na terenu: austrijski natjecatelj u M70 je imao srčani udar pred ciljem, a ukrajinski 

natjecatelj u istoj kategoriji nije u predviđenom vremenu došao na cilj. Aktivirana je gorska služba 

spašavanja i policija, šumu su pretraživali uz pomoć pasa, a natjecatelj je sutradan samostalno došao 

u hotel, nakon što je prespavao na otvorenom i dobio pomoć lokalnog stanovnika da ga preveze na 

Roglu. Informacije o obje situacije su dane na impromptu team leader sastanku, gdje su mnogi ponudili 

pomoć, ali se organizator zahvalio i ostavio potragu u rukama profesionalaca. 

   

Petak 6. rujan 2019., slobodan dan, izlet, IARU R1 ARG radna grupa 

U petak 6. rujna u prijepodnevnim satima su natjecatelji imali slobodno vrijeme, a koje je organizator 

predvidio ili za odlazak u Terme Zreče, ili u odlazak obilaska samostana Žiče i vinskih podruma Zlati grič.  

U popodnevnim satima održan je drugi sastanak IARU R1 radne grupe za ARG, team leader sastanak, a 

poslije večere održana je ceremonija dodjele medalja za prvu klasiku.  

 

Subota 7. rujan 2019., druga klasična utrka 

U ranim jutarnjim satima odlazak buseva s natjecateljima na start klasičnog natjecanja.  Nakon 20 

minuta vožnje natjecatelji su došli do područja starta, te su na brdovitom terenu Rogle natjecatelji u 

M19, W19 i M21 trčali na frekvencijskom području 2m, a W35 i M60 na 80m. Cilj je bio na istom mjestu 

kao i prva klasika, te se oko 30% terena poklapalo između prve i druge klasične utrke. 

Tijekom noći je padala kiša, te je tijekom cijelog natjecanja lagano sipila kišica. Taman po dolasku svih 

hrvatskih natjecatelja se spustio pljusak, no u to vrijeme već smo bili u hotelu. 
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Rezultati su nešto lošiji zbog teškog terena na 2m, te kvarovima goniometara uslijed kiše: Oblak Hana 

van vremena, Rajh Filip diskvalificiran jer nije pronašao niti jedan odašiljač, Tuksar Jelena 16. mjesto, 

Predanić Stipe 26. mjesto, Vinko Vladimir odlično 11. mjesto.  

         
Nakon ceremonije dodjele medalja za drugu klasiku i svečanog zatvaranja prvenstva, održan je 

hamfest duboko u noć. 

 

Nedjelja 8. rujan 2019. 

 

Po doručku natjecatelji su se spakirali te su krenuli za Čakovec, odakle je dalje svatko krenuo svojoj 

kući. 

 

Rezultati natjecanja su u prilogu. 

 

Voditelj hrvatske reprezentacije 

 

Stipe Predanić 

 

Izvor: 

http://ardf2019.hamradio.si 


