ZAWODY TARNOWSKIE 2021 R
Regulamin części UKF/VHF
Uwaga.
Prosimy o sprawdzenie zapisów regulaminu przed zawodami.
1. Organizatorem jest Oddział Terenowy PZK nr 28 w Tarnowie - SP9PTA.
2. Termin zawodów :(sobota - trzeci weekend czerwca}
tj. 19 czerwca 2021 r, w godz. 16.00 - 17.59 UTC.
3. Zawody odbywają się w pasmach 144 MHz oraz 432 MHz: emisjami CW , SSB, FM
zgodnie z band planem.
Proponowany /nie jest obowiązkowy/ podział czasu pracy w zawodach UKF/VHF:
16.00 – 17.00 – aktywność 2m
17.00 – 17.30 – aktywność 70 cm /432.250 + – QRM dla CW i SSB,
oraz 433.500 + - QRM dla FM - proponowany odstęp 25kHz/
17.30 – 18.00 – dowolnie 2m i 70 cm
4. Celem zawodów jest nauka, rozwijanie i trening umiejętności operatorskich, praca i instalacja
anten w terenie, zachęcanie do współzawodnictwa oraz propagowanie naszego regionu.
5. Uczestnicy zawodów:
a) Zawody dostępne są dla licencjonowanych radiooperatorów stacji indywidualnych
i klubowych, którzy zobowiązani są do pracy zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.
b) Za uczestników uważa się operatorów, którzy w trakcie trwania zawodów
przeprowadzili QSO w sposób określony w regulaminie.
c) Jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik.
d) Udział w zawodach oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
6. Klasyfikacja w zawodach:
A - 2m/70cm MIX – CW, SSB, FM - stacje indywidualne i klubowe,
/logi kat.A zawierają 2m, lub 2m+70cm albo tylko 70cm/
B - 2m/70cm MIX – CW, SSB, FM - stacje organizatora,
/logi kat.B zawierają 2m, lub 2m+70cm albo tylko 70cm/
C - 70 cm MIX – CW, SSB, FM - wszystkie stacje, zapis logu w kat A lub B
D – 2m/70cm FM – wszystkie stacje. Praca tylko emisją FM!
UWAGA! Logi wysyłamy wyłącznie w kat. A lub B nawet jeżeli stacja pracowała
tylko na paśmie 70 cm, oraz D dla pracy tylko emisją FM.
Łączna numeracja w logu A lub B dla obydwóch pasm.
Kategoria - „C” - klasyfikowana automatycznie, dane z logów kat. A lub B.
7. Raporty w zawodach:
RS lub RST plus kolejny numer łączności plus lokator np. 59 001KN09LX
(obowiązuje łączny zapis i numeracja dla wszystkich łączności CW, SSB,FM - 2m+70cm)
8. Wywołanie w zawodach:
" test sp "na CW,
" wywołanie w zawodach tarnowskich " na SSB, FM.

9. Punktacja :
- za każdy kilometr odległości ...1 pkt,
- za łączność z tym samym lokatorem 3 pkt.
Wynik końcowy : suma punktów.
10. Łączności można powtarzać innymi rodzajami emisji.
Znak na danym paśmie może wystąpić maksymalnie trzy razy - CW, SSB, FM.
Dla kategorii D - 2m FM tylko jeden raz.
11. Łączności nie zalicza się obu korespondentom w przypadku:
- braku logu korespondenta chyba, że występuje w co najmniej 5 dziennikach
- nawiązania QSO poza czasem trwania zawodów,
- jeżeli LOKATOR nie jest zgodny z oznaczeniem z którego stacja pracowała,
- błędnego odebrania znaku korespondenta, lub niezgodności grup kontrolnych,
- różnicy czasu przekraczającej 5 min - obowiązuje czas UTC.
12. Dzienniki drogą elektroniczną przesyłać w terminie 48 godzin od zakończenia zawodów,
na adres: https://logsp.pzk.org.pl/index.php
W „sytuacji awaryjnej” dziennik można wysłać wyłącznie jako załącznik w formacie
*.cbr, np.: sq9aor.cbr na adres: sp9pta@onet.eu
Temat e-maila musi zawierać znak operatora wynikającego z nazwy pliku *.cbr.
Wyniki - obliczane zostaną elektronicznie i opublikowane będą na portalu:
https://logsp.pzk.org.pl/index.php oraz na naszej stronie: http://sp9pta.hamradio.pl a także
w innych mediach krótkofalarskich.
13. Za zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach, organizator przewiduje
przyznanie pucharów, a dyplomy za miejsca 2 i 3. W kategorii „C” dla najaktywniejszej
stacji przewidziano dyplom.
14. Komisja zawodów może skorzystać z prawa dyskwalifikacji w przypadku:
a) niesportowego zachowania w czasie zawodów,
b) przekroczenia zasad regulaminu.
Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
15. Organizator nie odpowiada za żadne szkody powstałe w związku z przygotowaniami
do zawodów, jak i samym w nich udziale.
Podsumowanie zawodów i wręczenie trofeów odbędzie się w czasie tradycyjnego
spotkania “KRÓTKOFALARSKA JESIEŃ NA POGÓRZU”w Jodłówce Tuchowskiej
w sobotę - 2 weekend września tj. 10-11-12 września 2021r.
*********
Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w zawodach
Komisja zawodów.

