
REGULAMIN ZAWODÓW  SP9- VHF – CONTEST 2017 

 

1. Organizator: Śląski Oddział Terenowy PZK w Katowicach. 

2. Cel: popularyzacja pracy na pasmach ultrakrótkich, podnoszenie umiejętności 

operatorskich. 

3. Termin: 16 września 2017 ( sobota )                                                                       

4. Pasma i czas: pasmo 2m i 70 cm od godz. 18.00 do 20.00 UTC, 

 5. Emisje: CW, SSB, FM 

6. QSOs: 
  · wywołanie w zawodach na CW – „CQ SP”, 
  · na fonii – „Wywołanie w SP9-VHF-Contest”, 

  · można łączności powtarzać innymi emisjami, 
  · numeracja QSO ciągła bez względu na pasmo i emisję, 

7. Klasyfikacja łączna za oba pasma: 
  · A - stacje indywidualne i klubowe 

8. Raporty: 
  ·  RS/T+ nr QSO + lokator, np. 59(9) 01JO90NH 

9. Punktacja: 
  ·  1 pkt za 1 km. w paśmie 2m, 2 pkt za 1 km. w paśmie 70 cm. 
   Wynikiem końcowym zawodnika jest suma punktów uzyskanych za jego    bezbłędne 

łączności (punktowane są tylko bezbłędne łączności). 
   10. UWAGI: 

    nie zalicza się QSO`s: w przypadkach: 
  - nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów. 
  - niezgodności w obu logach, danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty. 

  - użycia w danej turze więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego a do   
komisji dotarły   dwa logi, jeden na znak podstawowy oraz drugi na znak contestowy. 

  - QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym 
operatorem (QSO „SAM Z SOBĄ”). 

  - braku logu korespondenta. 
- przeprowadzenia mniej niż 5 QSO ( wykazanych w logach korespondentów) 
Uwaga 

  Jakiekolwiek błędy lub niezgodności w logach obu stacji powoduje niezaliczenie   
punktów dla każdej z nich. 

  Maksymalna moc wyjściowa nadajnika 50 W.  

11. Nagrody: 
· za zajęcie 1 miejsca – Puchar lub grawerton Prezesa Śląskiego Oddziału Terenowego 

PZK oraz 1000 szt kart QSL. 
· za zajęcie 2-3 miejsca – puchary lub grawertony 

· za miejsca od 1 do 5 dyplom w wersji elektronicznej. 
. pozostali uczestnicy zawodów – elektroniczne certyfikaty. 

. Wśród  wszystkich uczestników zawodów / oprócz pierwszego miejsca/ 
wylosowana zostanie stacja która otrzyma dodatkową nagrodę - 1000 kart 
QSL. 

12. Logi: w terminie 3(trzy) dni na adres:  zawody@pzk.katowice.pl  (tylko    format 

Carrillo). 

 Temat wiadomości i nazwa pliku musi być znakiem uczestnika np. sp9xxx, 
(sp9xxx.cbr). 
Do logowania zaleca się programy Marka SP7DQR, które są do pobrania (bezpłatnie) ze 



strony autora:  www.sp7dqr.waw.pl . 

13. Wyniki: ogłoszone zostaną w ciągu 3 miesięcy,  termin i miejsce podsumowania 

zawodów zostanie podany na stronie internetowej Oddziału http://pzk.katowice.pl 

KOMISJA: SQ9BDB, SP9HTY 
14. Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne. 

Serdecznie zapraszamy! 

http://pzk.katowice.pl/

