Colegiul Arbitrilor
din cadrul Federației Române de Radioamatorism organizează o întâlnire a
membrilor comisiei și a radioamatorilor legitimați ca arbitrii pentru activitatea
de radioamatorism.
Aceasta va avea loc în data de 29 Aprilie în cadrul Complexului Sportiv
Național situat în localitatea Izvoru Mureșului, județul Harghita, în aceeași perioadă
cu Adunarea Generală Ordinară a F.R.R. (29 aprilie - 1 mai 2022), Campionatele
Naționale de Telegrafie Viteză - Individual și activitatea organizată de Comisia
Centrală de Unde Ultrascurte, după următorul program:
29 Aprilie 2022
- Incepând cu ora 14 – primirea participanților
- 14:30 – 15:30 – masa de prânz
- 15:30 – 16:00 – discuții libere pe diverse teme
- 16:00 – 17:30 – ședința Colegiului Arbitrilor
- 17:30 – 19:00 – Membrii Colegiului arbitrilor și radioamatori legitimați ca arbitrii –
discuții
- 19:00 – 20:00 – cina
30 Aprilie 2022
- 07:30 – 08:30 – micul dejun
- 14:30 – 15:30 – masa de prânz
- 16:00 – 19:00 – discuții libere pe diverse teme
- Incepand cu ora 19:30 – masa festivă
1 Mai 2022
- 07:30 – 08:30 – micul dejun
- Incepand cu ora 10:00 – discuții libere urmate de plecarea participanților
Costurile serviciilor de cazare și masă sunt următoarele:
- cazare – 50 lei / persoană / zi
- mic dejun – 20 lei
- prânz – 30 lei
- cina – 25 lei
- masa festivă – 75 lei

Radioamatorii care doresc sa participe la această activitate și doresc cazare și
masă începând cu vineri - 29 aprilie 2022, sunt rugați să se adreseze secretarului
F.R.R. prin:
- email: frr@hamradio.ro sau
- telefon 0730.425490
Data limită de înscriere este 15 aprilie 2022 ora 24.
La înscriere se vor preciza următoarele:
- numele și indicativul celui care face înscrierea și numărul de persoane care îl
vor însoți
- serviciile solicitate (cazare, masă) și perioada pentru care se solicită acestea.
Informatii suplimentare se pot obține de la domnul Marius MITRUȚ la numerele
de telefon 021.3155575 sau 0730.425490.
Președinte Colegiul Arbitrilor,
Dana Mihaela Creangă - YO7HKM

