Odluka o dodjeli nagrade Nikola Tesla za 2014. godinu
Javni natječaj za dodjelu nagrade Nikola Tesla za 2014. godinu bio je otvoren do 31.
siječnja 2015. godine. U zadanom roku su zaprimljene dvije kandidature za dodjelu
Godišnje nagrade Nikola Tesla. Nije zaprimljena niti jedna kandidatura za dodjelu
Nagrade za životno djelo Nikola Tesla.
Nagradu dodjeljuje Izvršni odbor HRS-a, na osnovu pristiglih prijedloga na javnom
natječaju. Nagrada će se dodijeliti na godišnjoj skupštini HRS-a.
Nakon kraće rasprave, a na prijedlog predsjedatelja IO je donio sljedeću
ODLUKU
a. Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2014. godinu dodjeljuje se Ivici Novaku,
9A1AA.
Kratko obrazloženje: Tijekom 2014. godine Ivo Novak, 9A1AA, sudjelovao je ukupno u
121 natjecanju na kratkovalnim opsezima radeći pod svojom osobnom pozivnom
oznakom ili za radio klub „Belišće“ pod pozivnom oznakom 9A3B. Također je bio i gostoperator u ekipi 9A1P za oba CQWW DX natjecanja dok je u 9A CW natjecanju bio član
9A5K multi op ekipe. U 2014. godini Ivo Novak je bio svjetski br.1 u 21 natjecanju.
Najznačajniji rezultat svakako je 1. mjesto u CQWW WPX SSB natjecanju u potkategoriji
Tribander/single element. Pored rada u natjecanjima Ivo je bio vrlo aktivan i u 9A Flora
Fauna programu diploma kao „lovac“ ali i kao „aktivator“. Sa 96 odrađenih 9A FF
referenci trenutno se nalazi na 14. mjestu u kategoriji „Lovci“. Ivo je po prvi puta ove
godine bio i aktivator osam 9A referenci na jugu RH radeći kao 9A1AA/p. U programu
„Godišnja diploma Hrvatska flora i fauna na radiovalovima“ 9A1AA je osvojio drugo
mjesto u kategoriji „Lovci“. Tijekom 2014. Ivo je bio vrlo aktivan i u drugim našim
programima diploma: IOCA, Nacionalni parkovi RH, COTA, 9AAO kao i u svjetski
poznatim programima diploma: WFF, IOTA, WFF, WCA, DAI, DCI i druge. Također je
osvojio i preko 50 različitih diploma koje su se izdavale tijekom 2014. godine a u povodu
obilježavanja nekih događanja iz prošlosti i sadašnjosti .
b. Godišnja nagrada Nikola Tesla za 2014. godinu dodjeljuje se Radio klubu
Vidova Gora iz Supetra.
Kratko obrazloženje: Radio klub intenzivno radi na radioamaterskom obrazovanju djece i
mladih i širi njihova znanja i vještine u tehničkoj kulturi. Tijekom 2014. godine ostvareni
su sljedeći rezultati u radu s mladima: početak godine obilježen je intenzivnim
pripremama za nastup na 56. natjecanju mladih tehničara u kojemu klub sudjeluje treću
godinu. Konstruktorska sekcija 2014. počinje s izradom minijaturnih kratkovalnih QRP
primopredajnika čiji je prototip razvijen u vlastitoj radionici. Četvero novo položenih
operatora uključuje se aktivno u rad na KV opsezima i to najviše u DIGI-modu te postižu
dobre rezultate. 14. studenog 2014. klub useljava u novi prostor od 21 m2 koji mu je
dodijeljen od Grada Supetra, a koji su članovi kluba temeljito obnovili i uredili. Član kluba
i pobjednik na županijskom nivou SD županije je na 56. natjecanju mladih tehničara u
Primoštenu osvojio 9. mjesto u području orijentacija-komunikacija. U kategoriji EU PSK
DX mlada ekipa zauzima drugo mjesto u svijetu u svojoj kategoriji. U DIGI natjecanju
BDM mlada dvanaestogodišnja Paulina Marić osvaja prvo mjesto u svojoj kategoriji radeći
sa svega 50 W izlazne snage. Organiziran je tečaj za radioamatere operatore P razreda
kojemu je pristupilo dvanaestero učenika V. i VI. razred OŠ Supetar. KUP JADRANA
2014. obilježen je osvajanjem trećeg mjesta u generalnom plasmanu.

