
Krajowe Zawody HF 

ŚWIĘTO PLACKORZY
pod patronatem Burmistrza Andrychowa

REGULAMIN
Organizator i cel:
Organizatorem zawodów jest Andrychowski Klub Łączności LOK ”Delta” SP9KUP. 
Celem zawodów jest uczczenie 250. urodzin miasta Andrychowa, trening i doskonalenie umiejętności operatorskich, 
a także popularyzacja sportów łączności radiowej. 
Zawody dedykowane są licencjonowanym operatorom radiostacji krajowych i zagranicznych.

Termin, pasmo i emisje:
26 października 2017 roku (czwartek) w godz. od 15.00 do 17.00 UTC w paśmie 3,5 MHz emisjami  CW, SSB, PSK 
zgodnie z band planem.  Uczestników obowiązuje 5-minutowe QRT przed i po zawodach.
„Wywołanie w zawodach Andrychowskich” lub „CQ TEST”

Raporty:
– Uczestnicy wymieniają grupy kontrolne złożone z: raportu RS(T), numeru kolejnego QSO oraz Powiatu Award,
np. na CW i PSK:  599  001EL, na SSB:  59  001WM.  (lista powiatów: http://sppa.pzk.org.pl/wykazpowaitow.html)
– Stacje zagraniczne nadają: RS(T) + 3-cyfrowy numer kolejny QSO,  np. na CW i PSK:  599  001, na SSB:  59  001.
          Łączności logujemy w czasie UTC.
          Z tą samą stają można przeprowadzić 3. QSO - różnymi emisjami.
          W MIX stosuje się ciągłą numerację QSO.
          Łączności mieszanych (cross-mode) nie zalicza się.

Kategorie:
               A  -  stacje indywidualne, klubowe, zagraniczne na CW, PSK i SSB (MIX) do 100 W out 
               B  -  stacje indywidualne, klubowe, zagraniczne na CW do 100 W out 
               C  -  stacje indywidualne, klubowe, zagraniczne na SSB do 100 W out 
               D  -  stacje indywidualne, klubowe, zagraniczne na PSK do 100 W out 
       SWL  -  stacje nasłuchowe odbierające CW, PSK i SSB (MIX)
K  -  stacje klubowiczów do 100 W out
O  -  stacja organizatora do 100 W out

Punktacja: 
SSB: 2 pkt., CW i PSK: 4 pkt.;               Punkty extra!   Organizator: +10 pkt.,   Klubowicze: +5 pkt.
     Nie zalicza się łączności przy:
     -  nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów,
     -  niezgodności w obu logach danych o QSO lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty,
     -  braku logu korespondenta.

Nasłuchy:
Nasłuchowcy muszą poprawnie odebrać znaki, raporty i grupy kontrolne od obu korespondentów.
Każdą stację można odebrać trzy razy (3. SWL - różnymi emisjami).
Punktowane są bezbłędne nasłuchy:  SSB: 1 pkt., CW i PSK: 2 pkt.



Logi:
Logi wyłącznie w postaci pliku cabrillo (np. sp9o.cbr) należy przesłać w ciągu (7 dni) od zakończenia zawodów na adres: 
sp9kup@gmail.com 
w temacie wiadomo  ś  ci wpisując :     znak_pasmo_rok (np. sp9o_HF_2017) 

Dyplomy i puchary:
Za pierwsze miejsce w każdej kategorii przyznany będzie puchar ufundowany przez Burmistrza Andrychowa.
Za trzy pierwsze miejsca przyznane zostaną dyplomy.
Jeżeli na miejscach 1-3 znajdzie się więcej niż jedna stacja z taką samą ilością punktów, odpowiednio puchar 
i dyplomy przyznane będą stacjom, które miały:  1) mniej niezaliczonych QSO,  2) wcześniej przysłały log.
Wyniki obliczane będą przy użyciu programu komputerowego autorstwa Marka SP7DQR.

Uwagi końcowe:
Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w zw. z przygotowaniami do zawodów oraz w samym ich udziale. 
Decyzje Organizatora zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Udział w zawodach oznacza akceptację regulaminu.

Komisja zawodów: 
Mariusz Zieliński - SP9O
Andrzej Wójcik - SQ9KWY
Krzysztof Kolasa - SQ9KOS
Stanisław Król - SP9SDR

Obowiązujący zapis logu Cabrillo dla nadawców:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: ŚWIĘTO-PLACKORZY
CALLSIGN: SP9KUP
CATEGORY: A
EMAIL: sp9kup@gmail.com
NAME: Klub Łączności LOK „Delta”
ADDRESS: ul. Starowiejska 22b
ADDRESS: 34-120 Andrychów, Poland
SOAPBOX:
QSO:  3500  CW   2017-10-26  1503  SP9KUP  599      001WA  SP9LAS        599     003TA
QSO:  3500  PS   2017-10-26  1505  SP9KUP  599      002WA  SP9HZW        599     008DT
QSO:  3500  PH   2017-10-26  1507  SP9KUP  59       003WA  DL8UAA        59      011 
END-OF-LOG: 


