У знак сећања и захвалности на наша два преминула члана, Мирка Недића,
YU1DR и Ивана Горшека, YU1HA, а за њихов евидентан допринос развоју и
популаризацији нашег радиоаматерског покрета, како код нас тако и у свету,
Радио клуб «Крагујевац» организује такмичење

Меморијал Иван Горшек и Недић Мирко
1. Назив такмичења: «Меморијал Иван Горшек и Недић Мирко»
2. Организатор: Радио клуб «Крагујевац», YU1EFG са секцијом «Крагуј» YU1ARL
3. Време одржавања: Такмичење се одржава сваке друге године, а тачан термин
се утврђује и објављује месец дана пре одржавања.
Ове 2007. године такмичење се одржава у недељу 23.децембра од 17:00 - 19:00
МЕZ-у
4. Право учешћа у такмичењу имају све лиценциране станице са територије
Републике Србије и Републике Српске.
5. Фреквенција: Такмичење се одржава на 80 метара (3,5 МHz) према банд плану
(CW 3510 - 3580 KHz, SSB 3650 - 3775 KHz).
6. Такмичење је подељено у два периода:
I период CW од 17:00 до 18:00 МЕZ
II период SSB од 18:00 до 19:00 МЕZ
7. Категорије:
А. Један оператор CW
Б. Један оператор SSB
В. Мешовито SSB и CW
8. У везама се размењује рапорт 59(9), редни број везе, који почиње од 001 у оба
периода (не наставља се у другом периоду).
Станицe организаторa даваће рапорт без редног броја уз ознаку КГ телеграфијом, а
телефонијом реч «Крагујевац».
9. Бодовање:
- Свака исправна веза CW - 2 поена, SSB - 1 поен.
- Множитељи су рађене везе са станицама организатора такмичења.
Исту станицу дозвољено је радити само једанпут у сваком периоду.
Укупан број бодова се добија множењем броја QSO поена и броја множитеља.
Нпр:
А категорија: QSOcw * Мн. cw

Б категорија: QSOssb * Mн.ssb
В категорија: QSOcw * Мн.cw + QSOssb * Mн.ssb )
10. Снага предајника у овом такмичењу мора бити за све учеснике такмичења
НЕ СМЕ да пређе 150 W излазне снаге.
11. Казнене одредбе:
- За сваку неисправну везу (некомплетну, са погрешно примљеним подацима или
дописну и сл.) одузима се 3 поена без обзира на врсту рада којом је веза одржана.
- Уколико се утврди да је нека станица користила већу снагу од дозвољене (150
W), таква станица биће дисквалификована.
- Станице које ураде мање од 10 веза по периоду неће се рачунати у коначном
збиру поена и биће брисане из свих дневника.
- Дисквалификоване ће бити станице које на било који начин крше пропозиције
такмичења и не придржавају се радиоаматерског кодекса.
12. Слање дневника:
- Дневнике је потребно послати најкасније 15 дана након одржавања такмичења на
следећу адресу:
Радио клуб «Крагујевац»
П.О. бокс 66
34000 Крагујевац
- Препоручује се слање дневника електронском поштом на адресу:
memorijal@yu1efg.org.yu
- Приликом слања дневника путем електронске поште, у линији SUBJECT,
обавезно ставити свој позивни знак и ознаку категорије, нпр. YU1XYZ CW
- Фајл који се шаље мора бити у текстуалном облику. Назив фајла мора да садржи
позивни знак, нпр YU1XYZ LOG.
- Препоручујемо да збирни лист буде у оквиру истог фајла, а погодан је CABRILLO
формат.
13. Такмичарска комисија је дужна да у року од два дана потврди пријем сваког
електронски примљеног дневника и о евентуалним неправилностима обавести
пошиљаоца.

Такмичарска комисија ће, десет дана након истека рока за слање дневника,
објавити пријављене резултате, а након два месеца и коначне резултате такмичења.
Резултати ће бити објављени у радиоаматерским гласилима и на интернету.
14. Дневнике прегледа и коначну одлуку о пласману доноси искључиво
такмичарска комисија.
15. Пехаре и дипломе добијају првопласиране станице у све три категорије, а
дипломе са назнаком пласмана (освојеног места) добијају станице пласиране до 10.
места.
16. Списак станица организатора такмичења које се рачунају као множитељи:
YU1EFG YU1ARL YU1NR YU1LD YT1MP YU1ZM YU1OP YT1QQ YU1FG
YU1QQ YU2KG YU1YO YU2FG YT1NN YU2MT YT1RD YU1NSK YU2VS
YU1GV YU1VG,YT1KC,YU1SI
Такмичарска комисија
01. децембра 2007. год.
у Крагујевцу

