WSPÓŁZAWODNICTWO „TOP ACTIVITY UKF”
1. Cel współzawodnictwa
Celem współzawodnictwa jest zwiększenie aktywności polskich UKF-owców oraz
rozwój techniczny pasm UKF.
2. Organizatorzy współzawodnictwa
Organizatorem współzawodnictwa jest Polski Związek Krótkofalowców.
Współorganizatorami współzawodnictwa są:
Redakcja ”Świat Radio”,
Stowarzyszenie Polski Klub UKF,
Sowiogórski Klub Krótkofalowców SP6YNR.
Patronat medialny: Redakcja ”Świat Radio”.
3. Zasady współzawodnictwa
Współzawodnictwo jest klasyfikacją wielopasmową i obejmuje pasma UKF, w zakresie
50MHz do 241GHz. Podstawą klasyfikacji są zgłoszenia przez uczestników
współzawodnictwa do TOP LISTY, prowadzonej przez Polski Klub UKF.
Osobom które nie zgłoszą aktualizacji danych do TOP LISTY, zostaną zaliczone
osiągnięcia podane do współzawodnictwa na 31.12.2011 r.
Współzawodnictwo nie obejmuje łączności, z udziałem przemienników naziemnych
oraz transponderów satelitarnych. Podstawą współzawodnictwa są potwierdzone
lokatory uzyskane przez uczestnika z średnich lokatorów z terenu SP /np.JO80/,
niezależnie od emisji i rodzaju propagacji oraz bez względu na własność sprzętu.
Do współzawodnictwa zalicza się najkorzystniejsze potwierdzone lokatory, uzyskane z
średnich lokatorów z terenu SP, na różnych pasmach UKF, od początku działalności
uczestnika indywidualnego współzawodnictwa.
W współzawodnictwie stosowana jest zasada współczynnikowego liczenia punktów za
poszczególne pasma.
Punkty stanowią potwierdzone lokatory, przemnożone przez współczynnik na danym
paśmie, a mianowicie:
50MHz – 0,5; 70MHz – 1; 144MHz - 1; 432MHz – 2; 1,2GHz – 2; 2,3GHz – 3;
3,4GHz - 3; 5,7GHz - 4; 10GHz -4; 24GHz i wyżej – 5.
Klasyfikowani są aktywni uczestnicy, którzy wykazani są co najmniej na dwóch
pasmach w zakresie 50MHz – 241GHz./zapis ten nie dotyczy łączności EME,
klasyfikowani są uczestnicy pracujący już na jednym paśmie/. Klasyfikację końcową
stanowi suma punktów z poszczególnych pasm. Współzawodnictwo oparte jest na
zasadach honorowych. Podstawą klasyfikacji jest stan potwierdzonych lokatorów na
dzień 31 grudnia danego roku /dla EME zrobionych lokatorów/.
* Stacje, które nie chcą być klasyfikowane, zgłaszają ten fakt na adres mailowy
Sekretarza Współzawodnictwa (sp6mlk@wp.pl) do dnia 31 grudnia danego roku.

4. Nagrody
Przewiduje się grawertony za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej oraz
roczne prenumeraty miesięcznika ”Świat Radio”. Dyplomy przyznawane są pierwszej
dziesiątce w klasyfikacji generalnej oraz za sześć miejsc w klasyfikacjach specjalnych.
-dla najwyżej sklasyfikowanej kobiety
-dla najwyżej sklasyfikowanego uczestnika do 35 lat
-dla uczestnika z najwyższym przyrostem punktowym w danym roku, w stosunku do
klasyfikacji roku poprzedniego
-dla uczestnika posiadającego najwięcej potwierdzonych lokatorów
-dla najbardziej aktywnego uczestnika na mikrofalach /od 1,3GHz wzwyż/
-dla najbardziej aktywnego uczestnika na VHF/UHF
-dla najbardziej aktywnego uczestnika na EME /CW,SSB/
-dla najbardziej aktywnego uczestnika na EME/MGM/
5.Fundatorzy nagród
Fundatorami nagród są:
Polski Związek Krótkofalowców /grawertony i dyplomy/,
Redakcja ”Świat Radio” /3 roczne prenumeraty ŚR/.
6. Ogłoszenie wyników współzawodnictwa
Ogłoszenie wyników współzawodnictwa w miesięczniku ”Świat Radio” oraz na stronach
internetowych ZG PZK, PK UKF, Klubu SP6YNR oraz forum ”Radiokomunikacja
Amatorska UKF”.
7. Wręczanie nagród
Wręczanie nagród odbywa się podczas Sympozjów Integracyjnych „Radiokomunikacja
Amatorska UKF” lub innych spotkań, których organizatorem jest Polski Związek
Krótkofalowców.
8. Komisja Współzawodnictwa
W skład Komisji wchodzi po jednym przedstawicielu organizatorów.
Do zadań Komisji należy rozliczenie współzawodnictwa, ogłoszenie wyników w
miesięczniku „Świat Radio”, stronach internetowych ZG PZK , PK UKF, Klubu SP6YNR i
forum „Radiokomunikacja Amatorska UKF” oraz zamówienie grawertonów i dyplomów.
9. Postanowienia dodatkowe
Przy równej ilości punktów, do ustalenia kolejności brane są niżej wymienione
kryteria, wg kolejności: potwierdzone lokatory, przyrost punktowy, aktywność na
mikrofalach.
10. Skład Komisji Współzawodnictwa
1. 3Z6AEF Waldemar - Przewodniczący
2. SP6MLK Stanisław - Sekretarz
3. SQ6IYR Rafał - Członek
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