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Otvoreno prvenstvo Hrvatske u amaterskoj radiogoniometriji za 2018. 

godinu 

 

Hrvatski radioamaterski savez je s Radio klubom Ozalj, koji je bio izvršni 

organizator, 16. i 17. lipnja 2018. godine na terenu u Ozlju organizirao i proveo 

Otvoreno prvenstvo Hrvatske u amaterskoj radiogoniometriji. 

 

Radio klub Ozalj je prvi puta organizirao natjecanje u  ARG, a u organizaciji i 

provedbi  je pomogao iskusni ARG lisac Oto Predanić 9A4OP koji je bio i glavni 

sudac natjecanja.  
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Za  slijepe  natjecatelje  je pripremljen teren u Malom Erjavcu kod Ozlja gdje je 

organizirana  prehrana natjecatelja i podjela nagrada najboljim natjecateljima. 

Iako je HRS i Radio klub Ozalj organizirao i prijevoz natjecatelja, kao i Vladimira 

Vinka koji je trebao suditi slijepim natjecateljima, zbog bolesti i zauzetosti 

drugim obvezama, slijepi natjecatelji se nisu pojavili na startu pa taj dio 

natjecanja nažalost nije održan. 

 

Na vrlo zahtjevnom terenu u šumi Škotovica kod Ozlja Oto je postavio  tešku 

stazu na 144 MHz, tako da jedan dio natjecatelja nije pronašao skrivene 

odašiljače. Drugi dan na 3,5 MHz su se natjecatelji bolje snašli tako da se 

povećao i broj pronađenih odašiljača. 
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S obzirom na predstojeća natjecanja na Balkanskom prvenstvu u Rumunjskoj i  

svjetskom juniorskom prvenstvu u Češkoj, zahtjevnije postavljena staza je bila i 

dobra priprema za  naše predstavnike na tim natjecanjima. 

 

Prvo mjesto u kategoriji klubova osvojio je Radio klub Nikola Tesla, Bjelovar 

ispred Radio kuba Ludbreg i Radio kluba Međimurje. Pobjednici po kategorijama 

su navedeni u tablicama koje možete vidjeti u prilogu.  

 

 



4 
 

Najbolje plasiranim natjecateljima nagrade je uručio predsjednik radio kluba 

Ozalj Zdravko Stupić, 9A3ZS, a svečanoj dodjeli  su prisustvovali  Zamjenik 

gradonačelnice grada Ozlja gospodin Stjepan Basar i predsjednik HRS-a Željko 

Pilat, 9A2R. 

 

Natjecanje je bilo vrlo dobro organizirano i završeno je s kupanjem u rijeci Kupi 

na kupalištu u Ozlju, a u subotu su svi zajedno i navijali za hrvatsku nogometnu 

reprezentaciju.  

Radio klub Ozalj planira organizirati natjecanje u ARG-u i sljedeće godine, s 

namjerom da i to natjecanje, uz postojeća, u Hrvatskoj postane tradicionalno. 

 

Radio  klub Ozalj 

 

 


