Stanovisko ČRK k bodům pracovního setkání představitelů IARU R1 – C4 – KV
Pro zájemce je program k disposici zde:
http://www.iaru-r1.org/index.php?option=com_remository&Itemid=173&func=fileinfo&id=294
ČRK obdržel k programu pouze minimum připomínek – narozdíl od programu VKV podle našeho názoru není na
programu žádný „kontroverzní“, respektive sporný bod.
Informace o programu a případné stanovisko ČRK :
C4/01 – pouze zahájení
C4/02
Podporuje návrh RSGB – tedy souhlasí s tím, že „remote“ operace v závodech a pro žadatele o diplomy není
povolena. Návrh RSGB je poněkud strohý nespecifikuje přesně představy předkladatele. Tedy stanovisko ČRK je,
že v závodech je „remote“ operace zakázána vždy, není-li to podmínkami závodu v nějaké speciální kategorii
implicitně povoleno. Otázka vydávání diplomů je dána přáním vydavatele diplomu.
C4/03
Předkládá DARC bod k diskusi bez návrhu – upřesnění podmínek kategorie M/S v závodech.
C4/04
Předkládá DARC bod k diskusi bez návrhu – upřesnění podmínek diskvalifikace v mezinárodních závodech.
C4/05
Předkládá DARC bod k diskusi bez návrhu – upřesnění podmínek využití kmitočtů pásma v závodech
s přihlédnutím k počtu účastníků jednotlivého závodu.
C4/06
Předkládá DARC návrh, aby organizace vyzvaly své členy k ochraně kmitočtů pro JOTA (Jamboree On The Air).
ČRK souhlasí – podpora mládeže.
C4/07
Předkládá DARC bod k diskusi bez návrhu – změna podmínek IARU Contestu.
C4/08
Předkládá DARC informace o setkání manažerů národních HQ týmů v roce 2009.
C4/09
Předkládá DARC návrh, aby bylo setkání manažerů národních HQ týmů konáno pravidelně. ČRK souhlasí.
C4/10
Předkládá RSGB bod k diskusi bez návrhu – co dělat s „otřesným vandalismem“ na pásmech v průběhu významné
DX expedice. Vznikne-li rozumný a použitelný návrh co s tímto velmi vážným problémem dělat, ČRK jej jistě
podpoří, nicméně nikdo dosud s žádným použitelným návrhem nepřišel.
C4/11
Předkládá NRLL bod k diskusi – změna specifikace toho, co je nutno splnit aby bylo uznáno platné QSO.
Stanovisko ČRK je, že jedna ne zcela jasná specifikace je nahrazována další ne zcela jasnou specifikací – byť snad
lepší, nicméně vnímá potřebu tuto problematiku řešit je připraveno podpořit jakýkoliv „rozumný“ návrh.
C4/12
Předkládá NRLL návrh na band-plán pásma 5 MHz. Tento návrh se nás bohužel v dohledné budoucnosti,
vzhledem ke stanovisku telekomunikačních regulátorů v okolních státech, netýká.
C4/13
Pokračování bodu C4/12
C4/14

Předkládá NRLL návrh na band-plán pásma 500 kHz. Tento návrh se nás bohužel v dohledné budoucnosti,
vzhledem ke stanovisku telekomunikačních regulátorů v okolních státech, netýká.
C4/15
Předkládá G3PSM – koordinátor vztahů s ITU – informace o posici IARU na jednání WRC v roce 2012.
C4/16
Předkládá G3PSM – koordinátor vztahů s ITU – informace o strukturách ITU, které se nás dotýkají.

