
ZAWODY STAROPOLSKIE
edycja 2017

REGULAMIN

Nazwa i cel:
„Zawody Staropolskie”
Promocja regionu „Staropolskiego Zagłębia Przemysłowego”. 
Kontynuacja akcji dyplomowej „Zagłębie Staropolskie”.

 

Organizator:

Staropolski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców 
z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim. Zawody objęte 
patronatem honorowym przez Starostę Ostrowieckiego oraz 
medialnym przez Redakcję magazynu MK QTC.

 

Uczestnicy:

Wszystkie licencjonowane amatorskie stacje indywidualne i 
klubowe, nadawcze i nasłuchowe.
 

Termin:

3 września 2017 r. (niedziela) od godziny 05:00 do 05:59 
UTC (07:00 do 07:59 loc).
Obowiązuje 5 minut QRT przed i po zawodach.
 

Pasma i emisje:

80m / CW i SSB w segmentach zgodnych z band-planem



CW - 3510 kHz do 3560 kHz
SSB - 3700 kHz do 3775 kHz

 

Wywołanie w zawodach:

emisja SSB – „Wywołanie w Zawodach Staropolskich”
emisja CW – „TEST SP”

Raporty i grupy kontrolne:
Członkowie OT-51 podają RS(T) + Numer kolejny QSO + „S” 
(59001S na SSB lub 599001S na CW)
Pozostałe Stacje RS(T) + nr kolejny QSO od 001.
Obowiązuje numeracja ciągła w przypadku pracy Mixed.

Punktacja, mnożnik i wynik końcowy:
QSO emisją SSB - 1 punkt
QSO emisją CW - 2 punkty
mnożnik – ilość stacji podających w grupie kontrolnej „S” liczona 
jednokrotnie, niezależnie od emisji. Członkom OT-51 zalicza się 
również mnożnik od stacji własnej.
Wynik końcowy to suma punktów za łączności razy mnożnik.
Jeżeli na miejscach 1-3 znajdzie się więcej niż jedna stacja z 
taką samą ilością punktów, odpowiednie trofea przyznane będą 
stacjom, które miały mniej niezaliczonych QSOs.

 

Klasyfikowane bedą stacje ktore przeprowadza minimum 5 QSO.
W przypadku mniejszej liczby łączności logi bedą uzyte do 
kontroli – checklog.
Do punktacji nie zalicza się łączności obu stacjom, gdy:
- różnica czasu przekracza 5 minut
- źle odebrano znak korespondenta lub grupę kontrolną
- brak logu korespondenta, a jego znak występuje w mniej niz 
w 5 logach

 

Stacje SWL - obowiązuje odebranie znaków wywoławczych i 
grup kontrolnych obu korespondentów. Nasłuch dowolnej stacji 
można wykazać tylko raz danym rodzajem emisji (raz na CW i 
raz na SSB). Punktacja analogiczna jak dla stacji nadawczych.

 

Klasyfikacje:



A – MO MIX - stacje klubowe CW/SSB
B – SO MIX - stacje indywidualne CW/SSB
C – SO SSB - stacje indywidualne SSB
D – SO CW - stacje indywidualne CW
E – MIX – stacje OT-51 CW/SSB
F – SSB - stacje OT-51 SSB
G – CW - stacje OT-51 CW
H - SWL - (klasyfikacja łączna CW/SSB)

 

Nagrody:
I, II i III miejsca – dyplom i puchar lub grawerton.
Pozostałe stacje – Pamiątkowe Dyplomy Uczestnictwa
W przypadku pozyskania sponsorow wszystkie stacje wezmą 
udział w losowaniu dodatkowych nagród – upominków.
W szczególny sposob zamierzamy podziękować 
najaktywniejszym stacjom z OT-51.
Nagrody będą wręczane podczas zjazdu Oddziału Staropolskiego 
lub zostaną wysłane pocztą po rozliczeniu zawodów.

Logi za zawody:

Każdy uczestnik zobowiązany jest do przesłania wykazu łączności 
w formie elektronicznej (plik Cabrillo lub .log) na 
adres zawody51@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 2 
dni od zakonczenia zawodow. Plik Cabrillo (.log) powinien być 
załącznikiem i zawierać w nazwie znak wywoławczy (np. 
SP7POS.cbr). W temacie listu należy umieścić TYLKO swój znak 
wywoławczy (np. SP7POS).

Wyniki zawodów:
Uroczyste ogłoszenie wyników połączone z wręczeniem nagród i 
dyplomów odbędzie się na jesiennym spotkaniu oddziałowym. 
Komunikat klasyfikacyjny będzie rozesłany pocztą elektroniczną 
do wszystkich uczestników oraz opublikowany na portalu PZK i 
stronie OT-51 oraz innych popularnych portalach krótkofalarskich 
w terminie 10 dni od zakonczenia zawodow. Za prawidłowe 
rozliczenie zawodów odpowiada Piotr Bar SP7MOC.

Uwagi końcowe i zalecenia:
Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - 
na CW lub na SSB.

mailto:zawody51@gmail.com


W zawodach zaleca sie ograniczenie mocy nadajnika 
do 100W output.
Do logowania zaleca się stosować program DQR_Log, autorstwa 
Marka SP7DQR dostępny na stronie:
http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html
Do rozliczenia zawodów i rozstrzygania kwesti spornych nie 
objętych regulaminem powołana została trzyosobowa komisja w 
skladzie: Piotr SP7MOC, Pawel SP7SP, Michal SQ7NSQ.
Decyzje komisji są ostateczne.

Za Organizatora
Piotr SP7MOC / SO7A
V-ce Prezes ds. Sportowych OT-51

http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html

