"Podlaskie Zawody Krótkofalowców 2016"

Regulamin zawodów

1. Organizatorzy zawodów:
- Studencki Klub Krótkofalowców przy Politechnice Białostockiej - SP4YPB
Do udziału w zawodach zapraszamy wszystkie stacje indywidualne, klubowe oraz
zagraniczne.
2. Termin zawodów
Trzeci piątek czerwca od godz. 16.00 do 18.00 czasu UTC (18.00 - 20.00 czasu
lokalnego).
W 2016 roku: 17 czerwca
Obowiązuje QRT 5 minut przed i po zawodach.
3. Pasmo
3,5 MHz zgodnie z obowiązującym band planem.
4. Emisje
CW i SSB.
5. Łączności.
Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał (na CW lub SSB).
Można nawiązać dwie łączności z tą samą stacją - jedną na CW i jedną na SSB.
6. Wywołanie w zawodach
Emisja CW: TEST
Emisja SSB: WYWOŁANIE W ZAWODACH PODLASKICH

7. Wymiana raportów
Uczestnicy zawodów wymieniają numery kontrolne złożone z raportu, numeru
łączności oraz skrótu województwa (np. SSB: 59 001 R, CW: 599 001 O)
Obowiązuje numeracja ciągła niezależnie od emisji.
Stacje zagraniczne nadają: raport i numer łączności (np. SSB: 59 024, CW: 599 102)
8. Punktacja
Emisja SSB:
Za łączność ze stacją nadającą z województwa podlaskiego - 3 pkt
Za łączność ze stacją nadającą z innych województw - 1 pkt
Za łączność ze stacją zagraniczną - 1 pkt
Emisja CW:
Za łączność ze stacją nadającą z województwa podlaskiego - 4 pkt
Za łączność ze stacją nadającą z innych województw - 2 pkt
Za łączność ze stacją zagraniczną - 2 pkt
Punktowane są tylko bezbłędne QSO. Rozbieżność czasu nie może przekroczyć 3 min
Łączności ze stacją, która nie przesłała dziennika nie zostaną zaliczone.
Wynik końcowy: suma zdobytych punktów.
Wyniku można nie obliczać samodzielnie, ponieważ wykona to komputerowy
program sprawdzający.
9. Klasyfikacja
A. Stacje indywidualne CW (SO CW)
B. Stacje indywidualne SSB (SO SSB)
C. Stacje indywidualne CW i SSB (SO MIX)
D. Stacje klubowe – klasyfikacja CW i SSB (MO MIX)
E. Stacje z województwa podlaskiego (PODL)
F. Stacje nasłuchowe (SWL)
Stacja uczestnicząca w zawodach może być sklasyfikowana tylko w jednej grupie
10. Nagrody
Za zajęcie I-go miejsca w klasyfikacji A..D - puchar
Za zajęcie I, II, III-ego miejsca w każdej klasyfikacji - dyplom
Organizatorzy zawodów przewidują nagrody rzeczowe w drodze losowania dla
uczestników, którzy wyślą dzienniki.

11. Dzienniki
Dzienniki zawodów należy przesłać w terminie do 7 dni po zakończeniu zawodów
tylko i wyłącznie w formie elektronicznej w postaci pliku cabrillo na adres:
zawodypodlaskie@o2.pl
W temacie listu należy podać tylko swój znak wywoławczy.
Log musi być tekstowym załącznikiem do listu mającym w nazwie znak wywoławczy
uczestnika i rozszerzenie ".cbr" lub ".log". Np. log stacji SP4YPB - sp4ypb.cbr lub
sp4ypb.log, dla stacji "łamanych" np. sp4kai/4 - sp4kai_4.cbr lub sp4kai_4.log
Prosimy o przestrzeganie powyższych zasad i formatu pliku cabrillo ponieważ obsługą
nadesłanych dzienników będzie zarządzał robot.
Otrzymanie logu zostanie potwierdzone.
Prosimy o podanie w pliku cabrillo aktualnego adresu.
Wykaz dzienników otrzymanych oraz wyniki zawodów zostaną opublikowane na
stronie internetowej klubu SP4YPB http://www.hamradio.biaman.pl
12. Rozliczenie zawodów
Zawody zostaną rozliczone w terminie 3 miesięcy.
Wyniki ukażą się w mediach krótkofalarskich i na w/w stronach internetowych.
13. Komisja zawodów
Waldemar Gintowt - SP4FKS
Eugeniusz Moroz - SP4JCQ
Krzysztof Bujnarowski – SQ4KJQ
Decyzje komisji są ostateczne
14. Programy do zawodów
Zaleca się stosowanie logów elektronicznych,
m. in. logi SP7DQR - http://www.sp7dqr.waw.pl/index_pl.html
i SP4JCQ http://www.hamradio.biaman.pl/contest/podlaskie_contestlog2016.htm
Zalecany format cabrillo:
QSO: freq mo date
time call
rst exch
call
rst exch
QSO: ***** ** yyyy-mm-dd nnnn ************* nnn ****** ************* nnn ******
QSO: 3732 PH 2015-06-19 1602 SP4AAA
59 001O
SP2KAC
59 001R
QSO: 3538 CW 2015-06-19 1611 SP4AAA
599 002O
SP4AWE
599 002O
QSO: 3718 CW 2015-06-19 1718 SP4AAA
599 003O
SP2LNW
599 014F
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