D 3.1
4.1 OFICJALNE ZAWODY UKF IARU REGION 1
Pierwsze oficjalne międzynarodowe wielopasmowe zawody UKF, Region 1 IARU zorganizował w pierwszy
weekend września 1956 w pasmach UKF (VHF/UHF/Mikrowaves).
W 1962 dodano następne oddzielne zawody UHF/mikrofalowe, które odbyły się w ostatni weekend maja. Od
1970 zawody te odbywają się w pierwszy weekend października. Równocześnie uruchomiono zawody
nasłuchowców (SWL). Wobec braku zainteresowania zawodami SWL postanowiono w Wiedniu (2007)
zrezygnować z tych zawodów.
W 1972 postanowiono, że zawody wrześniowe będą odbywały się tylko w paśmie 145 MHz.
Na Konferencji w Noordwijkerrhout (1987) postanowiono organizować w drugim weekendzie września
zawody ATV.
Oficjalne zawody w paśmie 50 MHz zostały ustanowione na Konferencji w De Hann (1993) na pierwszy
weekend czerwca. W 2002 w San Marino zmieniono datę zawodów na trzeci weekend czerwca dając miejsce
dla subregionalnych prób mikrofalowych w pierwszy weekend czerwca.
Obecnie w Regionie 1 IARU corocznie organizowane są cztery oficjalne zawody:
1. Zawody 50 MHz w trzeci weekend czerwca
2. Zawody VHF w pierwszy weekendu września – tylko 145 MHz;
3. Zawody UHF/mikrofalowe w pierwszy weekend października – 435 MHz + mikrofale
4. Zawody ATV w drugi weekend września
.
Powyższe zawody są organizowane i sędziowane kolejno przez organizacje członkowskie Regionu 1 IARU.
Zawody ATV są organizowane i sędziowane przez organizacje w których kraju dopuszczona jest emisja
ATV.
Regulaminy wyżej wymienionych czterech zawodów są podane w dalszych rozdziałach.
Od 1974 włoska organizacja ARI organizuje w pierwszy weekend listopada telegraficzne zawody VHF o
Memoriał Marconiego, które zastępują wcześniejsze zawody telegraficzne VHF Regionu 1. Zawody
Marconiego oparte są na regulaminie zawodów IARU Region 1 i są zawodami międzynarodowymi.
Istnieje ściśle określona procedura przygotowania i sędziowania zawodów. Poniżej przytaczany jest z niej
tylko fragment dotyczący uczestników zawodów:
"4.2 C) Nie później niż w siódmą niedzielę po zawodach krajowy VHF Manager lub właściwie mianowana
Komisja Zawodów powinna przekazać stowarzyszeniu organizującemu zawody jedną kopię każdego
zgłoszenia udziału, po uprzednim sprawdzeniu logów i po poświadczeniu, że według ich wiedzy są one do
zaakceptowania. Stacje pracujące czasowo poza ich "krajem rodzinnym" są, dla celu zawodów, uznawane
jako biorące udział w zawodach w kraju w którym pracowali i ich log musi być dostarczony do VHF
Managera/Komisji Zawodów tego kraju. Logi wysłane do Komisji Zawodów własnego kraju nie będą
przesyłane do stowarzyszenia sędziującego zawody."
Pozostałe zapisy, dotyczące prac krajowej Komisji Zawodów, oraz organizacji sędziowania i publikacji
wyników, są w tym opracowaniu pominięte
4.11 Wymiana logów elektronicznych (wypis)
Na posiedzeniu Komisji UKF w Wiedniu 1998 zalecono stosowanie formatu Elektronicznego Logu za
Zawody dla wymiany informacji o logach na terenie Regionu 1 IARU (Electronic Data Interchange - EDI)
Gdy Kontest Manager zaprasza do zawodów to powinien określić sposób przekazywania logów
elektronicznych (e-mail, CD lub dyskietka) podając adresy. Kontest Manager musi dysponować programem
dla sprawdzenia krzyżowego zgodności (walidacji). Logi w postaci elektronicznej muszą być generowane w
formacie REG1TEST.
(Uaktualnione w oparciu o VHF Managers Handbook 5.21 - SP6LB - listopad 2007)

