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KOORDYNACJA SUB-REGIONALNYCH ZAWODÓW UKF W REGIONIE 1

Dla stymulowania aktywności na wszystkich pasmach UKF od 1956 roku organizowane są
przez stowarzyszenia krajowe zawody (próby) sub-regionalne. W wielu krajach zawody te
przekształciły się w coroczne nagradzane konkurencje.
Regulaminy tych krajowych zawodów zależą od stowarzyszenia krajowego organizującego te
zawody. Mogą one korzystać z regulaminu zawodów IARU Region 1, lub opracowywać swoje
własne, różniące się na przykład sposobem naliczania punktów itd.
Jednakże doświadczenie pokazało, że potrzebna jest pewien stopień koordynacji
międzynarodowej i dlatego na szeregu Konferencji IARU Region 1 zostały przyjęte poniższe
zasady.
A.

Zawody sub-regionalne wielopasmowe

Na Konferencji IARU w Folkestone (1961) uzgodniono, że podczas zawodów sub-regionalnych
powinien być wymieniany numer kodowy zawodów i Lokator, zgodnie z regulaminem zawodów
UKF IARU Region 1.
Ze względu na różne warunki zawodów w różnych częściach Regionu 1, uzgodniono
następującą minimalne wymagania koordynacyjne (Malmö 1963, Scheveningen 1972, Brighton
1981):
Wszystkie sub-regionalne zawody prowadzone są od 14:00 UTC w sobotę do14:00 UTC w
niedzielę.
Wszystkie Polne Dni (Field Days) UKF (VHF/UHF/Microwave), organizowane na terenie
Regionu 1, powinny pokrywać się co do daty i czasu z zawodami sub-regionalnymi lub
oficjalnymi zawodami IARU Region 1. Na konferencji w San Marino 2002 uzgodniono
zalecenie, aby takie polne dni były współbieżne z zawodami lipcowymi UKF IARU Region 1.
Na Konferencji IARU Region 1 (Bruksela 1969) uzgodniono, że zawody sub-regionalne
podczas pierwszego weekendu listopada powinny być zawodami telegraficznymi,
odbywającymi się w oparciu o regulamin oficjalnych zawodów Regionu 1. Od 1974 ARI
corocznie organizuje zawody o trofeum Marconi Memorial, do których zaprasza wszystkich
amatorów Regionu 1.
Ponadto na Konferencji w Cefalu (1984) uzgodniono, że
Zawody sub-regionalne w koordynowanych terminach powinny być wielopasmowe
145 MHz do 240 GHz..
Na tej podstawie w wielu krajach stowarzyszenia członkowskie IARU Region 1 organizują
zawody krajowe podczas pierwszego weekendu marca, maja, lipca, września, października i
listopada, przy czym wrześniowe i październikowe krajowe zawody biegną równolegle z
zawodami IARU Region 1 podczas tych weekendów.
Mając na uwadze fakt, że w znacznej liczbie krajów pasmo 50 MHz zostało udostępnione
Służbie Amatorskiej, w Wiedniu 1992 przyjęto następujące zalecenie (De Haan 1993):
Od 1993 r stowarzyszenia krajowe są zachęcane do wprowadzenia sekcji 50 MHz do
zawodów sub-regionalnych.

B.

Zawody mikrofalowe

Na konferencji IARU Region 1 w Scheveningen (1972) uzgodniono, że stowarzyszenia krajowe
powinny organizować sub-regionalne zawody na mikrofalowych (1,3 GHz i wyżej) pasmach
podczas trzeciego weekendu czerwca.
Na Konferencji w Noordwijkerhout (1987) zdecydowano, że od 1988 roku sub-regionalne
zawody mikrofalowe będą miały miejsce w pierwszy weekend czerwca.

C.

Eksperymenty z systemem punktacji : premie Locatorowe

W sprawie naliczania punktów na Konferencji IARU Region 1 w Noordwijkerhout (1987)
przyjęto następujące zalecenie:
-

Zachęca się stowarzyszenia do wypróbowania systemu premii za Locatory, takie
jakie proponuje EDR w swoich krajowych zawodach UKF.

Propozycja EDR znajduje się w rozdziale 4.14

D.

Wymiana informacji o zawodach

Dla zapewnienia, aby uczestnicy w różnych zawodach mogli wiedzieć w jakim czasie lub w
jakim okresie czasu mogą oczekiwać aktywności w innych krajach na pasmach, na Konferencji
w Malmö (1963) i na następnych podkreślono znaczenie wymiany informacji o zawodach. Na
Konferencji w Warszawie (1975) przyjęto następujące zalecenie:
Dla uzyskania większej zgodności czasów (i ewentualnie stylów) zawodów UKF
Regionu 1 wszystkie stowarzyszenia członkowskie są proszone o nadsyłanie z
dostatecznym wyprzedzeniem dat zawodów, powiedzmy co roku, szczegółów ich
kalendarza zawodów - dat i czasów - po angielsku do Sekretarza Honorowego Regionu
1 dla publikacji w Region 1 News i dla przekazania do wszystkich VHF Managerów do
informacji.
Honorowy Sekretarz Regionu 1 prosi o nadsyłanie tych informacji do Sekretariatu Regionu 1
nie później niż do 31 grudnia każdego roku.

(Uaktualnione w oparciu o VHF Managers Handbook 5.21 - SP6LB - listopad 2007)

