
                                                     
                                Slovenský a Český CB nadšenci , už je tomu tridsať rokov  

Samätová revolúcia, ktorá sa konala v novembri v roku 1989, zosobňuje pád totalitného komunistického režimu 

v našom tedajšom socialistickom štáte. Podľa môjho názoru významným spôsobom zviditeľnila vo svete 

Československo ako vysoko kultivovanú spoločnosť s uvedomelými občanmi ale s totalitnou  vládou. V týchto 

časoch sa uskutočnil prevrat „Samätová revolúcia“ na demokratickú spoločnosť, ktorý nám mohol v tej dobe 

závidieť celý svet a nie som ďaleko od pravdy 

                                  

ak tvrdím, že nielen v tej dobe ale až dodnes. Toto obdobie neúprosne upadá do histórie, mnohý mladí ľudia majú 

len neúplné vedomosti o histórii spred tridsiatich rokov a preto som sa rozhodol aj touto formou pripomenúť 

tento dôležitý míľnik našej spoločnej histórie nielen nám starším, ale aj mladšej generácii. 

Na pripomenutie Samätovej revolúcie z roku 1989, organizuje OCBR Stredné považie, jednorazovú  súťaž  pre 

Slovenských a Českých cebečkárov  v pásme CB s názvom :  „NEŽNÁ NA CB 2019“ .  

Propozície sú jednoduché, prehľadné a záväzné. 

Súťaží sa v zmysle Všeobecného povolenia, v  základnom rozsahu CB kanál 1 až 40 s výnimkou 1-9-10 a opakovačov 

Súťažiť môže len prihlásený jednotlivec , skupina alebo expedícia –prihlasuje sa na : vladodubnica2017@outlook.sk  

Prihlasuje sa jednoduchým e-mailom v ktorom uvediete: meno prípadne mená, alebo názov expedície- nič viac 

Spojenia sa zapisujú do denníka ktorý je súčasťou propozícií – denníky v inom formáte nebudú akceptované 

Počas súťaže je možné 1x zmeniť QTH do iného lokátora a počíta sa každé spojenie z 1. aj 2. QTH, čiže s jednou stanicou aj 2x 

resp 3x. V prípade, že máte obývačku rozdelenú na dva lokátory, budeme situáciu posudzovať individuálne . 

Vyhodnotenie denníkov :  a-Počet spojení x 1 bod, b- spojenie lokátor/lokátor v km x1 bod, c- každé 17.spojenie v denníku x2 

násobič, d- každé 30. spojenie v denníku x1,5 násobič, e-za zmenu lokátora jednorázovo +30 bodov. 

Počet bodov v denníku sa rovná súčtu bodov z kategórií  /  Výsledok = a+b+c+d+e. Víťazom sa stane účastník s najvyšším 

počtom získaných bodov. 

A teraz to najdôležitejšie : súťaž začne  16. Novembra 2019 o 11,OO ukončenie  20,OO hod ten istý deň , 

súťaží sa za každého počasia. Denníky v čitateľnej forme treba doručiť najneskôr do 23.11.2019 na horeuvedený e-

mail.  Každý súťažiaci obdrží diplom o účasti. Ceny do súťaže za 1. až 3. miesto obdržia víťazi poštou. 

Takže – súťažte s radosťou, čestne a odhodlane, zmena určite príde !   
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