3. ARG kamp za mlade Bjelovar (Kamenitovac, 18.-21.3.2016.)
Hrvatski radioamaterski savez, kao glavni organizator, i izvršni organizator RK “Nikola
Tesla” iz Bjelovara, prošle su godine organizirali prva dva ARG kampa/škole za mlade s
ciljem osposobljavanja mladih članova radioamaterskih udruga u amaterskoj
radiogoniometriji i promicanja radioamaterizma među djecom i mladima. Zbog velikog
zanimanja
mladih
i
ove
će
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Tako je na Kamenitovcu kraj Bjelovara od 18. do 20. ožujka 2016. godine održan 3. ARG
kamp za mlade Bjelovar. Petnaestoro mladih iz Ludbrega, Murskog Središća, Ozlja, Pazina,
Brezovice i Bjelovara upoznalo se s orijentacijskom kartom, načinom njena korištenja i
orijentiranjem u prirodi pomoću nje. Pod nadzorom voditelja prošli su teren, te uspoređivali
stvarne objekte u prirodi s onima na karti, kako bi što bolje praktično savladali orijentaciju
u prirodi. Također su trenirali sprint i foxoring (lov na lisicu), jasno, uz druženje. I ovaj
kamp vodili su Tihomir Despetović i Željka Krupka, iskusni radiogoniometristi s
dugogodišnjim iskustvom u radu s djecom.

4. ARG kamp za mlade Bjelovar (Kamenitovac, 10.-12.6.2016.)
Od 10. do 12. lipnja 2016. održan je Četvrti ARG kamp u organizaciji Hrvatskoga
radioamaterskog saveza, kao glavnog i Radio kluba Nikola Tesla Bjelovar, kao izvršnog
organizatora. Mjesto održavanja kampa: tereni pod orijentacijskim kartama u okolici
planinarskog doma Kamenitovac, Maglenča, Bjelovarsko-bilogorska županija. Voditelji
kampa: Tihomir Despetović i Željka Krupka. Broj polaznika: 8 (RK Nikola Tesla Bjelovar 2,
RK Ludbreg 3, RK Pazin 3).
10. lipnja 2016. u Planinarskom domu Kamenitovac u vremenu od 18:30 – 20:00 sati
okupili su se svi polaznici kampa i voditelji kampa. Prije večere polaznici su upućeni u
pravila ponašanja i program kampa te je kamp službeno otvoren.
11. lipnja 2016., zbog najavljenog olujnog nevremena za 12. lipnja 2016., voditelji kampa
su u petak 10. lipnja donijeli odluku oko promjene rasporeda održavanja kampa kako bi se
polaznicima objasnilo što više predviđenih stvari. 11. lipnja, nakon doručka, održano je
kratko predavanje i upoznavanje polaznika s radiogoniometrom za 144 MHz kao i načinom
pronalaska odašiljača. Polaznici su upoznati s pravilima natjecanja na 144 MHz. Nakon
kratkog predavanje polaznici su podijeljeni u dvije skupine. Sa voditeljima i njihovim
stalnim uputama pronalazi su sakrivene odašiljače u šumi. Nakon prolaska staze,
napravljena je kratka analiza trke za reprezentativcima (Filipom Rajhom i Lukom
Štefančićem) s obzirom da su oni sami prolazili stazu. Njima je sudjelovanje na kampu
ujedno bila i priprema za sudjelovanje na europskom ARG prvenstvu za mlade. U 15:00
sati, nakon ručka, polaznici su upoznati sa radiogoniometrima na 3,5 MHZ kao i s pravilima
natjecanja. Polaznici su podijeljeni u dvije skupine te su s voditeljima odradili trening i
analizu treninga. Po završetku treninga održan je test u trčanju na 1000 m za sve polaznike

kampa. U večernjim satima polaznici kampa su se družili zajedno s voditeljima na dječjem
igralištu pokraj planinarskog doma.
12. lipnja 2016., zbog lošeg vremena, odlazak u šumu na održavanje tečaja iz orijentacije
bio je pomaknut za 9 sati, za koje vrijeme su polaznici kampa bili upoznati sa
specifičnostima karte te kako čitati kartu. Uz laganu kišu su polaznici, podijeljeni u dvije
skupine, obišli specifične detalje u prirodi pomoću orijentacijske karte. Nakon povratka iz
šume napravljena je kraća analiza karte. Nakon toga radnog dijela polaznicu su, uz voće,
slatkiše i sokove te društvene igre čekali ručak. Nakon ručka podijeljene su diplome i
simbolični poklon polaznicima kampa te je kamp službeno zatvoren.

