ПРАВИЛА ЗА РАДИО АМАТЕРСКО ТАКМИЧЕЊЕ

ШУМАДИЈА КУП
Оснивач и организатор Радио клуб КРАГУЈЕВАЦ

1. Циљ
Успостављање веза са што већим бројем станица и са што већим бројем префикса, а све ради провере
операторских способности и подизања нивоа техничке опремљености. Право учешћа у такмичењу имају све
лиценциране радио аматерске станице из Србије и околних земаља.
2. Датум и трајање
Ово такмичење се одржава сваке године, првог петка у месецу мају. У 2013. години биће одржано 3. маја са
почетком у 17:00 сати по средње европском времену (UTC), а подељено је у три дела исте дужине трајања, по 30
минута.
- I део: од 17:00 до 17:29 CW (телеграфијом)
- II део: од 17:30 до 17:59 SSB (телефонијом)
- III експериментални део: од 18:00 до 18:29 (дигиталне комуникације BPSK63)
3. Фреквентни опсег
- CW: 3510.00 - 3550.00 kHz
- SSB: 3690.00 - 3750.00 kHz
- BPSK63: 3580.00 - 3590.00 kHz
4. Категорије
А. CW и SSB
B. Само CW
C. Само SSB
D. Само BPSK63
За све категорије снага предајника не сме прелазити више од 150W.
5. Размена података
У прва два дела такмичења размењује се рапорт и редни број везе, почев од 001. Редни број везе се наставља у
другом периоду такмичења, односно преласком на другу врсту рада. Исту станицу дозвољено је радити само
једанпут по периоду. У трећем делу такмичења размена података је иста као и у прва два, стим да се редни број
ресетује на почетну вредност 001.
6. Обрачун поена
Свака веза у CW делу доноси 5 QSO поена, а у SSB и BPSK63 делу 3 QSO поена. Дупле везе се не рачунају
уколико буду јасно назначене у дневнику, у супротном ће бити брисане и неће се признавати. Неће се признавати
ни везе са станицама које се појављују у 5 и мање од 5 дневника по периоду, некомплетне и везе са погрешно
примљеним подацима, као и везе између два коресподента код којих је разлика у времену, када су рађене, већа од
5 минута.
7. Множитељи
Множитељи су префикси станица које учествују у такмичењу. Множитељи се рачунају једанпут по периоду.
8. Коначни збир
Укупан број поена за прве три категорије такмичења (A, B и C) представља збир остварених поена у прва два
периода. Поени по периоду рачунају се као производ укупног броја QSO поена и броја множитеља из тог периода.
У четвртој експерименталној категорији (D), поени се добијају на исти начин као у претходним, стим да се тако
остварени поени не могу комбиновати са поенима из предходних категорија. Ова категорија (D) је
експерименталног карактера и уведена је са циљем испитивања заинтересованости наших радио аматера за
такмичења у дигиталним модовима и као таква ће се засебно бодовати.

9. Слање дневника
Дневници се шаљу искључиво у електронском облику у формату Cabrillo (пример фајла је дат на крају овог
документа). Рок за слање дневника је 5 дана након завршетка такмичења (8. мај 2013. године до 24:00 MEZ).
Дневнике слати на адресу: skup@yu1efg.org.rs. Приликом слања дневника у линији Subject, обавезно је ставити
позивни знак и ознаку категорије (нпр. YU1XYZ A, YT2XYZ C или YU5XYZ B). Ако је учесник радио и у
категорији D, онда се тај дневник мора послати као одвојени фајл са назнаком категорије, на пример YU1EFG_D.
10. Резултати и пласман
Пријављени резултати биће објављени на сајту клуба (www.yu1efg.org.rs) одмах након завршетка рока за слање
дневника, а најкасније два дана после. Незванични резултати ће бити објављени 7 дана по истеку рока за слање
дневника (15. мај 2013. године до 24:00 MEZ). Жалбе и пријаве евентуалних неправилности, могу се извршити на
поменуту адресу у року од 7 дана након објављивања незваничних резултата (22. мај 2013. године до 24:00 MEZ).
Након тог рока биће објављени званични резултати. Пласман и рангирање станица се одређују према броју
освојених поена. Станице организатора учествују под истим условима као и остали такмичари, и биће
представљени у коначној табели, али без пласмана и права на признања.
11. Награде и дипломе
У прве три категорије, за прва три места, додељују се трофеји и дипломе, а дипломе са назнаком пласмана
добијају станице пласиране до 10. места. Остали учесници који пошаљу своје дневнике, добијају учесничке
дипломе. Трофеји и дипломе за прва три места ће бити уручени на неком од сусрета радио-аматера (Збор СРС,
Сусрети ветерана и сл.) или путем поште о чему ће учесници такмичења бити обавештени. Остале дипломе ће се
слати у електронском облику. У четвртој експерименталној категорији победници добијају само дипломе, при
чему је расподела истих као и у преднодним категоријама.
12. Програми за такмичење
Учесници су слободни да користе било који од доступних програма за вођење такмичарског дневника.
Организатор је припремио конфигурационе фајлове за познати радио аматерски програм TR4W, а потребни
фајлови и упутство се могу преузети са сајта Радио клуба „Крагујевац“ (www.yu1efg.org.rs). За дигиталне
комуникације организатор препоручује познати програм MixW.
13. Дисквалификација
Дисквалификоване ће бити станице код којих се утврди да су дописивале везе, користиле већу снагу од дозвољене
овим Правилима, које се на било који начин не буду придржавале Правила овог такмичења и радио-аматерског
Кодекса.
14. Тумачење правила
За тумачење ових правила, као и решавање евентуалних примедби у вези такмичења, надлежнa је такмичарска
комисија у саставу Миле Влаисављевић - YU1Q, Ненад Накић - YT1NN и Саша Симић - YT1FZ.
пролеће, 2013. године
у Крагујевцу
START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: TR4W v.4.239
CALLSIGN: YT1FZ
CONTEST: RSGB-IOTA
CLAIMED-SCORE: 5684
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: MIXED
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-POWER: LOW
CLUB: YU1EFG
NAME: Име оператора
ADDRESS: адреса оператора
ADDRESS-CITY: Kragujevac
ADDRESS-POSTALCODE: 34000
ADDRESS-COUNTRY: Srbija
EMAIL: email@email.com
QSO: 3500 CW 2011-12-16 1801 YT1FZ
QSO: 3500 CW 2011-12-16 1801 YT1FZ
QSO: 3500 CW 2011-12-16 1801 YT1FZ
QSO: 3500 CW 2011-12-16 1802 YT1FZ
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