Regulamin współzawodnictwa
„TOP Activity UKF”
1. Cel współzawodnictwa
Celem współzawodnictwa „TOP Activity UKF” jest zwiększenie aktywności polskich stacji UKF oraz ich
rozwój techniczny na pasmach UKF.
2. Organizator współzawodnictwa: Polski Związek Krótkofalowców.
3. Współorganizatorzy:
• Redakcja ”Świat Radio”
• Stowarzyszenie Europejskie Centrum Radiokomunikacji Amatorskiej
• Dolnośląski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców
• Ogólnopolski Klub Krótkofalowców „SP UKF”
4. Patronat medialny: Redakcja ”Świat Radio”
5. Zasady współzawodnictwa
• Współzawodnictwo jest klasyfikacją wielopasmową i obejmuje pasma UKF w zakresie 50MHz do
241GHz.
• Podstawą klasyfikacji są zgłoszenia uczestników do Sekretarza Współzawodnictwa, w terminie do
dnia 31grudnia każdego roku. Osobom które nie zgłoszą aktualizacji danych, zostaną zaliczone
osiągnięcia podane do 31 grudnia poprzedniego roku.
• Współzawodnictwo nie obejmuje łączności poprzez przemienniki naziemne, ani poprzez
transpondery satelitarne.
• Do współzawodnictwa zaliczane są potwierdzone łączności uczestnika, przeprowadzone ze stacji,
której ulokowanie określone jest średnim lokatorem z terenu Polski (SP), np. JO80, niezależnie od
pasma UKF, rodzaju emisji i propagacji oraz bez względu na własność sprzętu - uzyskane od
początku działalności uczestnika współzawodnictwa.(QSL; e-QSL; LoTW)
• We współzawodnictwie stosowana jest zasada współczynnikowego obliczania punktów
za poszczególne pasma. Punkty stanowi liczba potwierdzonych lokatorów, pomnożona przez
współczynnik na danym pasmie, 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.
• We współzawodnictwie EME, punkty stanowi liczba potwierdzonych stacji Initial, pomnożona przez
współczynniki na danym paśmie, a mianowicie:
50MHz - 1; 70MHz - 1; 144MHz - 1; 432MHz - 2; 1,2GHz - 2; 2,3GHz – 3; 3,4GHz - 3; 5,7GHz 4; 10GHz - 4; 24GHz i wyżej – 5.
Klasyfikację końcową stanowi suma punktów z poszczególnych pasm.
Współzawodnictwo oparte jest na zasadach honorowych, ale w szczególnych przypadkach Komisja
Współzawodnictwa może zażądać przedstawienia potwierdzeń łączności kartami QSL. Podstawą
klasyfikacji jest stan potwierdzonych lokatorów na dzień 31 grudnia danego roku, a dla łączności EME potwierdzonych stacji initial.
Definicja Initial
Przyjmuje się, że łączności EME uznawane są jedynie po spełnieniu następujących warunków:
• łączność między dwiema stacjami może odbywać się wyłącznie drogą radiową na trasie Ziemia Księżyc - Ziemia
• muszą zostać nadane i odebrane wszystkie elementy obu znaków
• muszą zostać wymienione raporty o słyszalności w skali TMO lub RST (ale raport „T” nie uznaje
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łączności za ważną)
nie wolno używać innych sposobów komunikacji do potwierdzania odebrania fragmentów łączności
zmiana znaku i operatora pracującego na tej samej stacji nie daje prawa do zaliczenia nowego initial
przeprowadzka operatora do innego lokatora nawet z tą samą aparaturą daje nowy initial

6. Nagrody
Przewiduje się nagrody w postaci grawertonów za trzy pierwsze miejsca w klasyfikacji generalnej oraz za
każde pierwsze miejsce w klasyfikacji EME w dwóch kategoriach CW, SSB oraz MGM.
Wyżej wymienione klasyfikacje nagradzane są również rocznymi prenumeratami „Świat Radio”, ale
wymagana jest obecność uczestnika podczas uroczystości wręczania nagród, gdyż w innym przypadku
prenumerata przyznana zostanie najwyżej sklasyfikowanemu uczestnikowi współzawodnictwa, który będzie
obecny.
Dyplomy przyznawane są pierwszej dziesiątce uczestników 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 (przy pierwszym zgłoszeniu przyjmuje się
przyrost zerowy)
• 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)
Przewidywane są również dwie nagrody specjalne, ufundowane przez Prezesa Stowarzyszenia „ECRA” oraz
Prezesa DOT PZK. Wręczanie nagród odbywa się podczas Sympozjów Integracyjnych „Radiokomunikacja
Amatorska UKF” w Gajowie.
7. Postanowienia dodatkowe
Przy równej ilości punktów, do ustalenia kolejności brane są pod uwagę następujące kryteria, od
najważniejszych: potwierdzone lokatory, przyrost punktowy oraz aktywność na mikrofalach.
Dla współzawodnictwa EME obowiązują potwierdzone stacje initial, ilość krajów DXCC oraz aktywność na
mikrofalach.
8. Fundatorzy nagród
• Polski Związek Krótkofalowców (5 grawertonów oraz dyplomy)
• Redakcja”Świat Radio” (5 rocznych prenumerat miesięcznika „Świat Radio”)
• Stowarzyszenie „ECRA” (nagroda specjalna Prezesa)
• DOT Polskiego Związku Krótkofalowców (nagroda specjalna Prezesa)
9. Ogłoszenie wyników współzawodnictwa
Wyniki współzawodnictwa ogłaszane są w miesięczniku”Świat Radio” oraz na stronach internetowych:
Polskiego Związku Krótkofalowców, Ogólnopolskiego Klubu Krótkofalowców „SP UKF” oraz Forum
„Radiokomunikacja Amatorska UKF”.
10. Komisja Współzawodnictwa
W skład Komisji wchodzi po jednym przedstawicielu organizatorów. Do zadań Komisji należy rozliczenie
współzawodnictwa, ogłoszenie wyników oraz inne sprawy organizacyjne.

