REGULAMIN
OGÓLNOPOLSKICH ZAWODÓW KRÓTKOFALARSKICH
Z OKAZJI „DNIA ŁĄCZNOŚCIOWCA
1. ORGANIZATOR ZAWODÓW
Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju BIURO
Mazowieckiego Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju w Warszawie
Współorganizator Warszawski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców
2. CEL ZAWODÓW
Celem zawodów jest uczczenie przez krótkofalowców "Dnia Łącznościowca", święta wszystkich
łącznościowców oraz utrzymanie aktywności radiostacji indywidualnych i klubowych.
3. UCZESTNICTWO W ZAWODACH
W zawodach mogą brać udział wszystkie amatorskie radiostacje indywidualne i klubowe
nadawcze i nasłuchowe. Udział stacji zagranicznych mile widziany.
4. TERMIN ZAWODÓW
Zawody odbywają się w terminie stałym w dniu 18 października każdego roku w Dniu Święta
Łącznościowców. W dniu 18 października 1558 roku utworzono pierwsze stałe połączenie
pocztowe między Krakowem a Wenecją. W dniu tym przypada również Święto Wojsk Łączności i
Informatyki.
5. CZAS ZAWODÓW
Czas zawodów. 15:00 do 17:00 UTC (17:00 – 19:00 czasu lokalnego)
Do logowania łączności stosuje się wyłącznie czas UTC.
6. PASMA I EMISJE
Zawody prowadzone będą w paśmie 3.5 MHz zgodnie z obowiązującym band planem.
Emisje używane w zawodach CW (telegrafia) oraz SSB (fonia)
OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE MOCY DO 100 W.
7. WYWOŁANIE W ZAWODACH
Telegrafia ( CW ) - „TEST SP”,
Fonia ( SSB ) - „WYWOŁANIE W ZAWODACH DZIEŃ ŁĄCZNOŚCIOWCA”.
8. RAPORTY I GRUPY KONTROLNE
CW: raport składa się z RST, trzy cyfrowego numeru łączności, skrótu powiatu i dwucyfrowej
liczby wskazującej ilość lat posiadania pozwolenia, np. 599 022WM15
SSB: raport składa się z RS, trzy cyfrowego numeru łączności, skrótu powiatu i dwucyfrowej liczby
wskazującej ilość lat posiadania pozwolenia, np. 59 054WM38

9. ŁĄCZNOŚCI W ZAWODACH
Z tą sama stacją można nawiązać jedną łączność na CW i jedną łączność na SSB
(razem 2 QSO).
Uwaga! W zawodach obowiązuje numeracja ciągła.
10. NASŁUCHY W ZAWODACH
Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych od obu korespondentów.
Nasłuch każdej radiostacji można przeprowadzić tylko jeden raz dla każdego rodzaju emisji np.
jeśli zapisano nasłuch SP5KCR 59 022 WM 51 z SN4A 59 018 BS 44, to żadnej z tych radiostacji
nie można wykazać już więcej w dzienniku zawodów na SSB. Nasłuchy tych stacji można
wykazać drugi raz na CW – SP5KCR 599 078 WM 51 z SP2HYO 59 059 GM 34.
11. ŁĄCZNOŚCI NIEZALICZANE
·
·
·
·
·
·

nawiązanie łączności przed i po czasie trwania zawodów (obowiązuje QRT 5 minut przed i
po zawodach),
braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta,
brak logu korespondenta jeśli jego znak występuje w mniej niż pięciu dziennikach,
rozbieżność czasu w dziennikach korespondenta ponad 5 minut,
błędne odebranie znaku korespondenta lub grup kontrolnych,
łączności powtórzone,

Klasyfikuje się tylko te stacje, które przeprowadzą co najmniej 10 QSO.
12. PUNKTACJA W ZAWODACH
Dla stacji nadawców indywidualnych i stacji klubowych wynik końcowy ustala się przez
podsumowanie wszystkich lat podanych w grupie kontrolnej przez korespondentów – przyjętych
za punkty umowne. Do sumy ww. dolicza się lata posiadanego zezwolenia przez uczestnika
zawodów za każdą emisję (raz za CW drugi raz za SSB dla pracy w grupie MIXED).
Dla stacji nasłuchowych wynik końcowy ustala się przez podsumowanie wszystkich lat pracy
występujących w dzienniku korespondentów.
Wynik końcowy: suma punktów za ilość lat z odebranych grup kontrolnych.
13. DZIENNIKI ZAWODÓW
Dzienniki zawodów w postaci elektronicznej preferowany format Cabrillo (.cbr) należy przesyłać w
terminie 7 dni od daty zakończenia zawodów. Stacje, które przyślą dzienniki po tym terminie nie
będą klasyfikowane.
Logi za zawody należy wysłać na adres poczty elektronicznej:
lacznosc.zgwarszawa@lok.org.pl lub sportlacznosc@wp.pl

Plik Cabrillo powinien być załącznikiem, a w temacie listu należy umieścić swój znak wywoławczy
oraz podać skrót: dzień_łącznościowca (np. sp5kcr_dzien lacznosciowca).
Uwaga! Do logowania łączności w zawodach zaleca się użycie programu DQR-Log. Program jest
bezpłatny. Można pobrać go ze strony: www.sp7dqr.waw.pl
14. KLASYFIKACJA W ZAWODACH I WYNIKI ZAWODÓW
Klasyfikacja w zawodach prowadzona jest w następujących grupach:
A – MO MIX - stacje klubowe łączna (CW + SSB)
B – MO CW - stacje klubowe CW
C – MO SSB - stacje klubowe SSB
D – SO MIX - stacje indywidualne łączna (CW + SSB)
E – SO CW - stacje indywidualne CW
E (YL) – SO CW - stacje indywidualne CW obsługiwane przez kobiety
F – SO SSB - stacje indywidualne SSB
F (YL) – SO SSB - stacje indywidualne SSB stacje obsługiwane przez kobiety
G – SWL - łączna za nasłuchy (CW + SSB)
Przykład wzoru dziennika w formacie Cabrillo za „DZIEŃ ŁĄCZNOŚCIOWCA”
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: DZIEŃ ŁĄCZNOŚCIOWCA - kolejny rok edycji zawodów
ARRL-SECTION: DX
CALLSIGN: SP5KCR
CATEGORY: B - MO CW
CATEGORY-ASSISTED:
CATEGORY-DXPEDITION:
CATEGORY-OVERLAY:
CATEGORY-TIME:
CLUB: SP5KCR
CLAIMED-SCORE:
NAME: Klub Łączności
ADDRESS: E-MAIL: sp5kcr@wp.pl
ADDRESS: Chocimska 14
ADDRESS: 00-791 Warszawa, Poland
OPERATORS: SP5JTF
LOCATOR: KO02ME
CREATED-BY: DQR_Log (c) SP7DQR
SOAPBOX:
QSO: 3500 CW 2008-10-18 1501 SP5KCR
599 001WM50 SP5KAB
END-OF-LOG:

599

001WM60

15. NAGRODY
Za zajęcie trzech pierwszych miejsc w każdej grupie kwalifikacyjnej – grawertony ozdobne
(puchary) oraz dyplom laureata zawodów.
Pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy uczestnictwa w zawodach.
Uwaga!
W przypadku braku sponsorów grawertony ozdobne (puchary) zostaną przyznane tylko
stacją zajmujące 1 miejsca w swoich grupach klasyfikacyjnych.

Dyplomy laureatów zawodów będą się różniły od dyplomów uczestników zawodów zmianą
kolorystyczną.
Dyplomy zostaną rozesłane do wszystkich uczestników pocztą elektroniczną w postaci pliku
PDF do wydrukowania we własnym zakresie.
16. KOMISJA ZAWODÓW
Komisja Sędziowska powołana jest przez Wydział Szkolenia i Sportów Łączności Zarządu
Głównego Ligi Obrony Kraju.
Obliczenia zawodów wykonane są przez oprogramowanie napisane przez kol Marka SP7DQR.
Decyzje Komisji są ostateczne.

Regulamin zatwierdzony przez Komisję Łączności i Informatyki
Warszawa 09.10.2007 roku

