
Radio klub Ozalj - 9A1CEU 

 

   P O Z I V N I C A 
ARG – Ozalj  2021. 

Natjecanje u amaterskoj radiogoniometriji - Čarobnjak iz Ozlja na 80 m 
11. rujna 2021. godine 

 

Mjesto okupljanja:                                                     Ozalj, Karlovačka cesta 125 ( kod tvrtke IBS )
       GPS    45°35'54.0"N      15°29'10.4"E 

Program natjecanja: 

Okupljanje i prijava     do 10 sati 
Provjera goniometara     10,00 do 10,20 sati 
Odlazak na start     10,20 sati 
Odlaganje goniometara     10,30 sati 
Start       11,00 sati 
Trka       11,00 do 14,00 sati 
Proglašenje rezultata     14,30 sati 
 

Frekvencije odašiljača 1-5   3580 kHz 
Frekvencija fara    3600 kHz 
Snaga odašiljača            3 W 
Antena      vertikalna 

 
Karta      IOF 1:10 000 
Teren      šumovit, kanali, jezera 
Registracijski uređaj     sport ident 
Kategorije         Ž14, M14, Ž16, M16, Ž19, M19, Ž21, M21, Ž35, Ž50, M40, M50 , M60, M70 

Nagrade:   Medalje za prva tri mjesta pojedinačno (podjela naknadno) 
Plakete za prva tri mjesta ekipno (klubovi) 

 

Prijave poslati najkasnije do 8. rujna 2021. godine elektroničkom poštom: 9a1ceu @ gmail.com . 
U prijavi navesti: Ime i prezime, godina rođenja, pripadnost klubu, posjedovanje COVID putovnice 
DA/NE,  
 
Startnina: 30,00 kuna, u startninu je uračunata orijentacijska karta, doručak i  osvježenje na cilju te 
medalje, plakete i priznanja na proglašenju. 
Startnina se plaća za sve prijavljene natjecatelje unaprijed na IBAN : HR65 2400 0081 1901 6056 3. U 
opisu plaćanja navesti za koje se natjecatelje uplaćuje. Uplatu napraviti  zaključno s 8. rujna 2021. 
Organizator, na trošak natjecatelja i uz prijavu može osigurati  ručak nakon utrke, cijena ručka je 27 kn. 
 
Kategorije Ž/M 14 i 16 godina moraju imati zviždaljke, za slučaj da se izgube: poziv je zvižduk svakih 
10 sekundi, 1 minuta čekanja uz ponavljanje dok se ne pronađe. Tražioci zvižde 3 puta u minuti čekanja. 

Svi natjecatelji moraju se pridržavati epidemioloških mjera, a nastupaju na vlastitu odgovornost. 
Za natjecatelje  do 18 godina odgovorni su punoljetni predstavnici radio kluba za koje se natjecatelji 
natječu. 

 


