
Regulamin zawodów „BARBÓRKA 2014” - HF 
 

Organizator: SP9KDC, SP9PDG, SP9PRO. 

Termin: 4 grudzień 2014 r. od 15:30 do 17:29 UTC (obowiązuje 5 min QRT przed i po zawodach) 

Pasmo/ Emisja: 3,5 MHz wg Band Planu / SSB, CW 

Raporty: 

a) stacje organizatora (SP9KDC, SP9PDG, SP9PRO) – RS(T) + litera „O” 

b) członkowie klubów SP9KDC, SP9PDG, SP9PRO – RS(T) + litera „B” 

c) stacje indywidualne i klubowe, które są lub były związane z przemysłem wydobywczym 

(górnictwo węglowe, kopalnie soli, siarki, rud żelaza, miedzi i cynku, kopalnie odkrywkowe 

i kamieniołomy, przemysł naftowy, gazowy, maszynowy pracujący na rzecz górnictwa, 

uczelnie i szkoły lub ich wydziały górnicze) – RS(T)+ skrót „DG”. 

d) stacje pozostałe – RS(T)+ nr QSO (numeracja ciągła) 

Punktacja: 

a) QSO ze stacją podającą w raporcie „O” – 10 pkt. 

b) QSO ze stacją podającą w raporcie „B” – 5 pkt. 

c) QSO ze stacją podającą w raporcie „DG” – 2 pkt. 

d) QSO ze stacją podającą w raporcie numer QSO – 1 pkt. 

Punkty na CW liczą się podwójnie. 

Każdy zawodnik może zdobyć dodatkowo premię 20 pkt. za ułożenie hasła „BARBÓRKA” z 

ostatnich liter sufiksów znaków wywoławczych (Ó=O). Znak wybranej stacji można wykorzystać 

jeden raz niezależnie od emisji. 

Uwaga: QSO’s emisjami mieszanymi, błędnymi raportami, grupami kontrolnymi oraz przy różnicy 

czasu większej od 3 min. nie zalicza się 

Wynik końcowy: suma punktów za QSO’s + premia. W razie równej ilości punktów o kolejności 

czołowych miejsc decyduje ilość i szybkość nawiązania łączności ze stacjami organizatora. 

SWL: punktacja jak dla nadawców. Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu stacji. 

Znak stacji może być wykazany TYLKO RAZ DANĄ EMISJĄ. 

Klasyfikacja : 

A – stacje klubowe CW/SSB, 

B – stacje indywidualne CW, 

C – stacje indywidualne SSB, 

D – stacje indywidualne SSB/CW, 

E – stacje QRP CW/SSB (do 5 W output), 

F – SWL. 

Uwagi:  

 Można być sklasyfikowanym tylko w jednej grupie, 

 Stacje organizatora nie będą klasyfikowane, 

 Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub na SSB. 

Maksymalna mocy wyjściowa nadajnika 100 W. 

Nagrody: 

a) za pierwsze miejsce w grupach A, B, C, D, E – puchar i dyplom, za miejsca 2 i 3  – dyplom, 

b) w grupie F -  każdy sklasyfikowany uczestnik otrzyma dyplom, 

Dzienniki: tylko w formie elektronicznej w terminie 7 dni od zakończenia zawodów na adres 

sp9pdgzaw@wp.pl (log jako załącznik – format cabrillo, nazwa załącznika: znak uczestnika – np. 

sp9gfi.cbr lub sp9gfi.log. Temat listu: znak_HF  – np. sp9gfi_HF). Komisja zaleca stosowanie 

specjalnego programu stworzonego do tych zawodów. Program do pobrania ze strony autora 

programu Marka SP7DQR http://sp7dqr.waw.pl Stacje indywidualne i klubowe podające w 

raportach skrót „DG” powinny w dzienniku określić nazwę i miejsce zakładu pracy, uczelni lub 

szkoły. Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

 

Komisja: Stefan SP9DHP, Kazimierz SP9GFI, Robert SQ9JJJ. 
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