
 ZAWODY TARNOWSKIE 2016 R
Regulamin Części  KF

1. Organizatorem   jest Oddział Terenowy PZK nr 28 w Tarnowie - SP9PTA.
2. Termin   zawodów : (niedziela - trzeci weekend czerwca) 
    tj. 19 czerwca 2016r,  godz. 5.00 - 6.00 UTC. /1 godzina/
3. Zawody odbywają się w paśmie 3.5 MHz emisjami CW i SSB zgodnie 
    z band planem./3510 – 3560 CW i 3700 – 3775 SSB/
4. Celem zawodów jest nauka, rozwijanie i trening umiejętności operatorskich,
    zachęcanie do współzawodnictwa oraz propagowanie naszego regionu. 
5. Uczestnicy zawodów: 
    a) Zawody dostępne są dla licencjonowanych radiooperatorów stacji 
    indywidualnych, klubowych i SWL, którzy zobowiązani są do pracy zgodnie 
    z posiadanymi pozwoleniami.
    b) Za uczestników uważa się operatorów,  którzy w trakcie trwania zawodów
     przeprowadzili QSO/HRD w sposób określony w regulaminie i przesłali w terminie swój
     log do klasyfikacji.
    c) Nasłuchowcy nie mogą posiadać licencji nadawczych.
    d) Jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik. 
    e) Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
6. Klasyfikacja zawodów: 
    ZAWODY_TARNOWSKIE_KF  ← nazwa zawodów dla cabrillo
    A - stacje indywidualne i klubowe pracujące emisją CW i SSB,
    B - stacje indywidualne i klubowe pracujące emisją CW,
    C - stacje indywidualne i klubowe pracujące emisją SSB,
    D - stacje nasłuchowe ( niezależnie od rodzaju emisji),
    E - stacje organizatora (podające w raporcie “28” zamiast powiatu),
    !!!!Przy mniejszej ilości stacji rywalizujących w grupie niż 10, jako nagrodę dla zwycięzcy 
      przewidziano  DYPLOM!!
7. Raporty i grupy kontrolne:
    - Stacje uczestników podają: RS lub RST + nr QSO + skrót powiatu 
      np.: 59 01TW,   599 012TW
    - Członkowie OT PZK nr 28 podają: RS lub RST + nr QSO + 28  
       zamiast powiatu  - np.: 599  02128,   59  03428
    - Stacje zagraniczne podają: RS lub RST + nr QSO+DX, np.: 59  054DX, 599 047DX
8. Punktacja, mnożniki i wynik końcowy:
    a) Punktacja: - za łączność ze stacją - członkiem OT 28 w Tarnowie ..3pkt.
                          - za łączność z pozostałymi stacjami ...............1pkt.
    b) Mnożnikiem jest liczba powiatów liczona jeden raz plus liczba stacji OT 28 w Tarnowie
   (Za dwie łączności (CW + SSB) z jednym znakiem powiat liczony jeden raz 
   bez względu na ilość łączności i stacji zrobionych z tego samego powiatu) + liczba stacji 28
    za CW i SSB,  liczona jeden raz za znak.
    c) Wynik końcowy = Mnożnik * ilość zdobytych punktów za łączności.
    d) Stacje organizatora mogą robić ze sobą QSO lecz nie otrzymują za nie punktów.
9. Nasłuchowcy: 
    a) Obowiązuje odebranie poprawnie znaków i raportów korespondentów.
    b) Punkty za nasłuch zalicza się tylko za pierwszą stację wykazaną w nasłuchu.
    c) Dana stacja może powtórzyć się w dzienniku dwa razy, 
       lecz do punktacji liczona jeden raz.
    d) Punktacja dla nasłuchowców :- za nasłuch stacji 1 pkt



10. Zawodnik może być klasyfikowany tylko w jednej grupie KF. 
11. Stacje grupy “A” ( MIXED) mogą powtarzać łączność innym rodzajem emisji. 
     Numeracja QSO na CW i SSB jest łączna.
12. Wywołanie w zawodach: 
    - " test SP " na CW,  “wywołanie w zawodach tarnowskich“ na SSB.
13. Łączności nie zalicza się obu korespondentom w przypadku:
    - braku logu korespondenta, jeżeli występuje w mniej niż 10-ciu logach
    - nawiązania QSO poza czasem trwania zawodów,
    - jeżeli  Powiat Award nie jest zgodny z oznaczeniem z którego stacja  pracowała,
    - błędnego odebrania znaku korespondenta, lub niezgodności grup kontrolnych,
    - różnicy czasu przekraczającej 5 min - obowiązuje czas UTC.

  Dzienniki drogą elektroniczną przesyłać w terminie 7 dni od zakończenia zawodów, 
                                                 na adres: > sp9pta@onet.eu < 
Jedynym preferowanym formatem zapisu łączności jest format CABRILLO. 

- Pliki logów elektronicznych prosimy przesyłać jako załączniki   opisane   znakiem stacji   
   np: sq9aor.cbr lub sq9aor_9.cbr, jeśli w zawodach używany był znak SQ9AOR/9
- W temacie musi się również znaleźć znak stacji np: sq9aor_log_kf, sq9aor_log, sq9aor….

Uwaga!!!:
1- Dopuszczamy dodanie do nazwy pliku załącznika określenie "kf" lub "ukf", dla
     rozróżnienia wysyłanych plików. Np: sq9aor_kf.cbr, sq9aor_ukf.cbr
2- Inne formaty dzienników niż „cbr”- takie jak np.: gif, jpg, bmp, pdf, doc, itp.
    wysłane drogą elektroniczną - zostaną użyte do kontroli

Wyniki - obliczane zostaną przy pomocy programu Marka SP9DQR /Marku dziękujemy za 
program/ i opublikowane będą na naszej stronie: http://ot28.pzk.org.pl  lub 
http://sp9pta.hamradio.pl  w kalendarzu zawodów  na stronie https://pzk.org.pl/news.php a 
także przesłane zostaną do krótkofalarskich mediów i serwisów. 
14. Komisja zawodów może skorzystać z prawa dyskwalifikacji w przypadku:
     a) niesportowego zachowania w czasie zawodów, 
     b) przekroczenia zasad regulaminu.
     Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
15. Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami
      do   zawodów, jak i samym w nich udziale.  

Podsumowanie zawodów i wręczenie trofeów odbędzie się w czasie tradycyjnego 
spotkania “KRÓTKOFALARSKA JESIEŃ NA POGÓRZU”w Jodłówce Tuchowskiej
w sobotę - 2 weekend września tj. 09 – 10 – 11 września 2016r.

Uwagi końcowe !
Programy logujące: Do logowania łączności w zawodach zaleca się używania programu 
DQR-log. Można go pobrać ze strony http://sp7dqr.waw.pl
Na stronie Marka sp7dqr dostępne są też programy do konwertowania swoich logów 
do różnych formatów, także do cabrillo. Programy są bezpłatne. 
Marku dziękujemy za proste,  łatwe w obsłudze i skuteczne programy. 

Komisja zawodów:
Janusz – SP9LAS,  Janusz – SP9JZT,  Stanisław - SQ9AOR

http://sp7dqr.waw.pl/
https://pzk.org.pl/news.php
http://sp9pta.hamradio.pl/
http://ot28.pzk.org.pl/
mailto:sp9pta@onet.eu


Prosimy przystosować log wg przykładu przedstawionego niżej.
Przykład logu Cabrillo dla części KF: 

START-OF-LOG: 2.0 
CONTEST: ZAWODY_TARNOWSKIE_KF  ← poprawna nazwa tych zawodów, obowiązkowo druga linia. 
CALLSIGN: SP9PTA ← Twój znak używany w zawodach
CATEGORY: D   ← tylko litera określająca kategorię w której pracowała Twoja stacja.
EMAIL: sp9pta@onet.eu 
NAME: Stacja OT PZK nr 28 w Tarnowie
ADDRESS: 33-100 TARNÓW
ADDRESS: Tarnów1 PO.BOX 144
SOAPBOX: 
QSO: 3500  CW  2014-06-26   1503   SP9PTA  599    00128   SP9xxx       599    003TA 
QSO: 3500  PH   2014-06-26   1505   SP9PTA   59     00228    SP9xxx        59     008DE 
QSO: 3500  PH   2014-06-26   1507   SP9PTA   59     00328    DL8UAA     59     011DX  
QSO: 3500  PH   2014-06-26   1508   SP9PTA   59     00428    SQ9AOR      59     01128  
END-OF-LOG: 

Zapis dziennika zawodów posiada 11 kolumn:
QSO:       3500       CW     2014-06-22   0525    SP9PTA    599     001TW01   SP9LAS    599      003TA10
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W tabeli przedstawiam zapis dziennika z rozbiciem na kolumny, budowę zapisu w kolumnach i ich znaczenie.

Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w zawodach 


