IZPOSTAVA URSZR NOVO MESTO

RADIOK LUBI D OL EN JSKE
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NOVO MESTO- april 2008

Lokacija

Pobočje Gačna nadmorski višini 950 m v občini Semič
.

Datum vaje
Zbor udelež
encev vaje je v petek 6. junija 2008 v Semi ču ob 15.00 uri.

Cilj vaje
Preverjanje usposobljenosti članov radioklubov Dolenjske ki sodelujejo v sistemu Zaš
čite in
reševanja v posameznih občinah in članov radioklubov, ki so vključeni v regijsko enoto
Izpostave za zaš
čito in reševanje URSZR Novo mesto.
Uskladiti sodelovanje vseh udelež
encev vaje, koordinirati potek vaje med udeleženci na vaji,
voditi vajo po nač
rtovani predpostavki o naravni nesreč
i, usklajevati komunikacijo in
vzdrž
evanje radijskih zvez udeležencev vaje, medsebojno sodelovanje in druženje ter boljš
e
spoznavanje za nadaljnje delo na področ
ju zašč
ite in reš
evanja.

Namen vaje
Preveriti, ali so vsi prisotni č
lani radioklubov, usposobljeni za izvajanje nalog Zašč
ite,
reš
evanja in pomoč
i v primeru hujš
e naravne in druge nesreče s predpostavko da so
prekinjene telekomunikacijske zveze na š
irš
em območ
ju Dolenjske. Na vaji bodo sodelovali
člani Radioklubov Črnomelj, Metlika, Semič, Novo mesto, Šentjernej, Žužemberk, člani BCC
(belokranjec contest klub), ReCO Novo mesto, Regijski štab CZ Izpostave URSZR Novo
mesto in pripadniki Slovenske vojske-SV.

Čas trajanja vaje
Zbor vodstva vaje je v Semič
u ob 15.00 uri v petek, dne 6. junija 2008
Postavitev deloviš
ča in antenskih sistemov do okvirno 20.00 ure, 6. junija 2008
Testiranje radijskih naprav in antenskih sistemov do okvirno 12.00 ure, 7. junija 2008
Prič
etek preverjanja in tekmovalni del od 16.00 ure, 7. junija 2008 do 16.00ure, 8. junija 2008.
Zaključ
ek vaje in pospravilo delovišč
a do 20.00 ure, 8. junija 2008

Odgovorne osebe vaje
Vajo in tekmovanje bo vodil Damjan Plut - S52W, č
lan BCC.
Koordiniranje struktur CZ in logistično podporo bo vodil Franc Vide– vodja logistike na
Izpostavi URSZR Novo mesto.
Postavitev antenskega stolpa bo organizirala slovenska vojska- bataljon za zveze
Oseba odgovorna za medije je Boris Plut, č
lan Radiokluba Črnomelj.
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Predviden potek dogodkov
Na področju Dolenjske se je zgodila v soboto 7. junija 2008 ob 16.00 uri večja
naravna nesreča, vsled česar je prišlo do prekinitve telefonskih žičnih in GSM omrežij.
Posledica tega je tudi izpad internetnega omrežja. Prišlo je tudi do izpada električnega
omrežja. Za zagotovitev pretoka informacij se samoinciativno organizirajo
radioamaterji v celi regiji in aktivirajo sistem ARON (aktivnosti radioamaterjev ob
nesrečah in nevarnostih-v prilogi).
1. član radiokluba Novo mesto dostavi v ReCO Novo mesto radioamatersko postajo
in opremo za packet radio (počasni internet) in modem z anteno za internet
povezavo.
2. člani radiokluba BCC se z vozilom CZ odpravijo na pobočje Gač, kjer postavijo
bazni tabor, agregat in postavijo antene za vsa radioamaterska področja v
frekvenč
nem pasu od 1.8 MHz- 10 GHz.
3. na Gač
ah se postavi tudi internet link za povezavo med ReCO Novo mesto in
CORS (center za obvešč
anje Republike Slovenije).
4. pripadniki Slovenske vojske pripeljejo večji antenski stolp za montaž
o anten in
postavijo zaš
čitno ograjo.
5. ostali radioamaterji na področ
ju nesreč
e se aktivno vključijo v omrežje in se javijo
iz terena, kjer v sodelovanju z Občinskimi š
tabi CZ prenašajo sporoč
ila o
aktivnostih v ReCO Novo mesto oz. Regijskemu š
tabu CZ Izpostave Novo mesto.
6. vse aktivnosti se izvajajo brez napajanja iz električ
nega omrežja (mobilne zveze,
napajanje iz agregata). Bazni tabor ima postavljen š
otor in priročno kritje izven
zidanih objektov.
7. poleg zagotovitve radijskih zvez med ReCO Novo mesto, CORS in Občinskih
štabov, se na različnih frekvenč
nih pasovih poroča o nesreči tudi drugim drž
avam
v Evropi in svetu.
V nedeljo 8. junija 2008 ob 16.00 uri se stanje na terenu normalizira, zato ni večpotreb
po radioamaterskih zvezah, zato se ARON deaktivira. Po dostavi poroč
il Regijskemu
štabu CZ se radioamaterji vrnejo na svoje domač
e lokacije.

Naloga organizatorja vaje
Pripravi scenarij in potek vaje ARON 2008, ga predstavi sodelujočim in osebam
odgovornim za izvedbo vaje,
Poskrbi za oznake ob cesti, za pravilno usmeritev in dostop udele ž
encev vaje do
baznega tabora oz. zbirnega mesta,
Izdela delovno karto vaje in navodila udelež
encem vaje,
Koordinira in usklajuje sodelovanje z Regijskim š
tabom CZ Izpostave Novo mesto
Obvesti Regijski center za obveš
čanje tel.112, o poteku vaje na radioamaterskih
frekvencah. Delovni kanal je frekvenca 145.500 KHz, FM, pozivni znak je S50BCC
Poskrbi za postavitev baznega tabora in antenskih sistemov
Rešuje sprotne probleme, ki se pojavijo v toku vaje,
Razglasi konec vaje in naredi analizo vaje na podlagi poročil odgovornih
radioamaterjev-operatorjev in pripravi poročila o izvedeni vaji s konkretnimi predlogi
za morebitno izbolj š
anje.
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Naloga Izpostave URSZR Novo mesto
Zagotovi delna finan č
na sredstva za prehrano udeležencev
Zagotovi šotor za sodelujoče ekipe
Zagotovi vozilo Renault Trafic za prevoz opreme
Regijski center za obvešč
anje alarmira sodelujo č
e po potrebi preko
radioamaterskih zvez
Zagotavlja logistično podporo regijskemu š
tabu CZ in ostalim udeležencem

Naloge pripadnikov slovenske vojske – SV
Zagotovi in postavi 15 m antenski stolp
Zagotovi varovanje udeležencev vaje v nočnem času
Vzdrževanje radijskih zvez z vodjo vaje in baznim taborom,
Skrb za varovanje okolja

Seznam udelež
encev:
Na vaji ARON 2008 bodo vključeni sledeči udeleženci:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Naziv udeležencev
Radioklub Črnomelj
Radioklub Semič
Radioklub Metlika
Radioklub Novo mesto
Radioklub Šentjernej
Radioklub Žužemberk
Radioklub BCC
Izpostava URSZR Novo mesto, ReCO
Slovenska vojska

število
3
3
2
4
2
2
5
3
2

SKUPAJ

26
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MATERIALNO TEHNIČNA SREDSTVA:
Vrsta sredstva

Količina

Namen

Radijske postaje
Antenski stolpi
Antene
Terensko vozilo CZ
Mali komandni šotor
Webasto
Klopi, stoli
Agregat 5KW
Gorivo
Drobni inventar

12 kos
3 kos
12 kos
1 kos
1 kos
1 kos
2 kpl
1 kom
30 l
Po potrebi

Izvajanje vaje
Izvajanje vaje
Izvajanje vaje
Prevoz opreme
Za oskrbo baznega tabora
Za oskrbo baznega tabora
Za oskrbo baznega tabora
Napajanje baznega tabora
Agregat, webasto
Izvajanje vaje

Opomba:
-

Z elaboratom seznaniti vse udeležence vaje
Po potrebi prilagoditi scenarij vaje
Priloga Kodeks ARON
Priloga karta terena
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