
        
 
 

PREGLED AKTIVNOSTI  
CBRK HRVATSKE I SLOVENIJE U 2021. GODINI 

 
 
 
 

Datum 
aktivnosti   CB-radioklub  naziv aktivnosti napomena 

3. travnja 
2021.   Uskrsna subota 

10. travnja 
2021.    

17. travnja 
2021. “Porezen - Krn” tradicionalno natjecanje  

CB-radiooperatora i CB radioklubova ? 
24. travnja 

2021.   
24. i 25, travnja 2021 sajam 

Fiera Pordenone Italija 

1. svibnja 
2021.    

8. svibnja 
2020.    

15. svibnja 
2021.    

22. svibnja 
2021.   

 

29. svibnja  
2021.   

 

5. lipnja  
2021. “Dubrava”   natjecanje članica kluba  

                  “Bez nas svijeta ne bi bilo” 
 

12. lipnja 
2021.    

19.lipnja 
2021. RU “Sloga” 40. tradicionalno natjecanje 

CB-radiooperatora i CB-radioklubova 

Natjecanje se održava 
povodom 40. obljetnice 

postojanja kluba  

19.lipnja 
2021. “Bjelovar” 43-tradicionalno natjecanje  

CB-radiooperatora i CB radioklubova 

 

26.lipnja 
2021.   

25. - 27. lipnja 2021.sajam 
HAM-RADIO Njemačka 



03.srpnja 
2021 “Donat” Natjecanje Mery – Mery 

 

10. srpnja 
2021.    

17. srpnja 
2021. Klubovi Hrvatske i Slovenije  4. Provjera veza u slučaju elementarnih 

nepogoda „Nepogode nas neće iznenaditi“ 
 

24. srpnja 
2021.    

31. srpnja 
2021.    

7. kolovoza 
2021.   

 

14. kolovoza 
2021.   

 

21.kolovoz 
2021.    

28. kolovoza 
2021. “Donat” tradicionalno natjecanje  

CB-radioopeoratora i CB radioklubova 
 

28. kolovoza 
2021. CBRK Brezovica CBRK Trnje tradicionalno natjecanje  

CB-radioopeoratora i CB radioklubova 
 

4. rujna 
2021.   

 

11. rujna 
2021. “Križ” tradicionalno natjecanje  

CB-radiooperatora i CB radioklubova 

natjecanje se održava 
povodom obilježavanja 

dana općine Križ 

11. rujna 
2021. “Dubrava” 40. tradicionalno natjecanje CB-radiooperatora 

i CB radioklubova  “Dubrava 2021” 

Natjecanje se održava 
povodom obilježavanja 40. 
obljetnice postojanja kluba 

18. rujna 
2021.    

25. rujna 
2021 “Obala” septemberski kontest  

25. rujna 
2021. “Bjelovar” tradicionalno natjecanje 

“mladi Bjelovara 2021” 
 

2. listopada 
2021.    

9. listopada 
2021. CBRK Dubrava Susret sudionika natjecanja povodom 

obilježavanja 40. obljetnice CBRK Dubrava  
 

16. listopada 
2021.   

 

23. listopada 
2021.   

 

30. listopada 
2021.   

 

 
 
 



6. studeni 
2021.   

 

13. studeni 

2021.    

20. studeni 
2021. RU “Sloga” Tradicionalno natjecanje lokalnog  karaktera 

za  “Martinje”  
 

27. studeni 
2021.   

 

 
Napomena: 

- ovaj pregled provođenja aktivnosti u 2021 godini koje provode CB radioklubovi u Hrvatskoj i Sloveniji planirano je održavanje u 
vremenu od lipnja do rujna mjeseca 2021. radi pandemije, a ovisit će i o vremenskim uvjetima. 

Ovaj program se može dopunjavati ako se netko želi priključiti i može koristiti bilo koji slobodni vikend. Previše se klubova preselilo 
u mjesec rujan  (CBRK Bjelovar, CBRK Obala) uz starosjedioce Donat, Križ i Dubravu. Nemoguće je sudjelovati četiri vikenda  
za redom u natjecanju, mora ostati razmak jedan vikend bez natjecanja. 
U mjesecu srpnju planirana je zajednička 4. provjera veza u slučaju elementarnih nepogoda, svih klubova Hrvatske i Slovenije. 
U 2021. godini CBRK Dubrava obilježava 40. obljetnicu postojanja te je u planu održavanje CB susreta.  
Napominjem da smo se dogovorili za dva CB-susreta tokom godine, jedan u Hrvatskoj i jedan u Sloveniji. 
Posebna napomena klubovima da ne koriste pozivne kanale 9 i 20 za natjecanja već samo za upoznavanje korisnika CB 
radijskih postaja sa propozicijama, te također da ne koriste kanale uz njih! 
Problem su 25 i 35 kanal jer su si neki na njih postavili takozvane repetitore ili papige te kada se radi sa planinskih vrhova 
Ivanščica i Sljeme oni se aktiviraju i onemogućuju uspostavu veza posebno na veće udaljenosti. 
.        

                                                                                                                                               Organizacioni odbor provođenja natjecanja 
 

       

Ove slike neka budu poticaj za obnovu CB-a u Hrvatskoj i Sloveniji  te uključivanje klubova u naše društvo i sudjelovanje u natjecanjima planiranih u 2021 godini. 
 


