W dniu 20-21 kwietnia 2013r. w Intercity Hotel Wiedeń odbędzie się okresowe spotkanie Komitetu
C4 Pierwszego Regionu IARU
Komitet zajmuje się sprawami fal krótkich HF
W trakcie dwudniowych obrad poruszane będą sprawy band planów od 137 kHz do 30 MHz.
RSGB proponuje wniesienie poprawki do band planu 28 MHz w paśmie satelitarnym, a konkretnie
zniesienie zapisu „Downlink only” dla pasma częstotliwości 29.300 – 29.510 MHz.
RSGB wnosi także o zmiany w Bandplanie 10 MHz/30m w zakresie emisji cyfrowych w Regionie
1,2, Propozycje zmian w poniższej tabelce.
Region 1
Region 2
Region 3
CW
CW
CW
Dotychczas CW
CW
Wąskie pasmo
Wąskie pasmo emisji
Digi mode
Digi mode <500 Hz
<500 Hz
10.140-10.150 MHz Wąskie pasmo emisji
Digi mode
Digi mode
Digi mode <500 Hz
<2700 Hz
nieokreślony
Tak by ujednolicić Bandplan w Regionie 1 i 2, gdzie prowadzonych jest najwięcej łączności.
Zachęca Region 3 do dostosowania Bandplan regionu do proponowanych zmian
Podobne propozycje zgłasza NRRL.
Częstotliwość
10.100-10.130 MHz
10.130-10.140 MHz

UBA proponuje przydziały częstotliwości dla bezobsługowych Beaconów pracujących emisją
cyfrową w paśmie HF:
2200 m – 137,2 – 137,8 kHz
160 m – 1838,0 – 1838,5 kHz
40 m – 7040 – 7043 kHz
30 m – 10140 – 10141 kHz
NRRL przedstawiło propozycję Bandplanu dla pasma 630 m/ 472-479 kHz
472 – 475 kHz
CW only – szerokość emisji 200 Hz
472,000 – 472,150 kHz
CW Beacons only – koordynacja przez IARU.
472,150 – 472,300 kHz
CW QRSS
472,600 kHz
CW DX - wywoławcza
474,750 kHz
CW wywoławcza
475,000 kHz – 479,000 kHz CW + emisje cyfrowe – szerokość emisji do 500 Hz.
RSGB chce przedyskutować praktykę operatorską dla ekspedycji DX-owych – tryb i zasady pracy
operatorskiej.
NRLL proponuje, by w październiku, trzeci pełny weekend wolny od zawodów dla
przeprowadzenia spotkań młodych krótkofalowców w eterze /Jamboree-on-the-Air – JOTA/.
EDR Rozwiązanie problemów praw autorskich dla publikacji artykułów, wymiany informacji w
ramach wydawnictw IARU R1.
IARU przygotowuje na WRC 15 przedstawienie propozycji pod obrady Konferencji
ujednolicenia band planu 160 m dla R 1,2 i 3 i zatwierdzenie ich na konferencji WRC 18, oraz
udostępnienia pasma 5 MHz/60m dla służby amatorskiej.
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