VHF versenyek 2018
rendező BFRA
a Bolgár Rádióamatőr Szövetség
"A Rádió napja" , "LZ DX VHF/UHF Verseny" és "LZ VHF Field Day"
1. Résztvevők
A versenyekben résztvevőknek rendelkezniük kell érvényes adóengedéllyel.
A résztvevőknek be kell tartaniuk a versenyszabályokat, az adóengedélyükben rögzített előírásokat
(maximálisan megengedett teljesítményt, az engedélyezett frekvencia tartományt és a számukra
engedélyezett modulációs módokat) és a sportszerűség szellemében kell dolgozniuk. Klub
állomások a verseny folyamán csak egy hívójellel dolgozhatnak.
2. Kategóriák
SOSB – egy kezelős, egy sávon,
SOMB – egy kezelős, több sávon (144MHz és magasabb frekvenciák),
MOSB – több kezelős, egy sávon,
MOMB – több kezelős, több sávon (144MHz és magasabb frekvenciák),
FM – egy kezelős, csak FM-ben (csak LZ operátorok számára!)
Egy időben, bármely sávon csak egy jel kerülhet kisugárzásra. A verseny során nem lehet a
kezdéstől eltérő QRA kockából dolgozni.
3. Dátumok és Verseny Periódusok
Versenyek
Day of Radio
LZ DX VHF/UHF Contest
LZ VHF Field Day

Kezdete
2018. május 5. 14h UTC
2018. június 2. 14h UTC
2018. július 7. 14h UTC

Vége
2018. május 6. 14h UTC
2018. június 3. 14h UTC
2018. július 8. 14h UTC

4. Összeköttetések
Minden állomással sávonként egyszer lehet dolgozni, függetlenül az üzemmódtól és attól, hogy fix,
kitelepült vagy mobil állomásról van szó. Dupla összeköttetéseket egyértelműen meg kell jelölni a
logban. A naplózott, de nem pontozott összeköttetések nem számítanak be az eredménybe, de
hibapontot, levonást sem számolnak fel miattuk.
Átjátszókon, föld-hold-föld (EME) módban, valamint interneten keresztüli összeköttetések nem
érvényesek.
Az összeköttetéseket az adott sávra érvényes sáv-terveknek megfelelő frekvenciákon lehet
létrehozni.
5. Sávok és üzemmódok
Minden, az operátornak engedélyezett 50 MHz és 10 GHz közötti rádióamatőr sáv használható.
Üzemmódok lehetnek: CW, SSB, FM.
6. Riport váltás
RS (vagy RST ) riport, kiegészítve 001-el kezdődő, folyamatosan emelkedő sorszámmal és a 6
karakteres QTH lokátorral.(Maidenhead Grid Locator)
pl.: 59005 KN22PR ( SSB ) vagy 599005 KN22PR ( CW ).
Sávonként külön sorszámot kell adni!
7. Pontozás
A pontozás a létrejött összeköttetések távolságán alapszik Az IARU Reg. 1 ajánlásainak
megfelelően a következő módon kell számolni:

 50 MHz







144 MHz
432 MHz
1.3 GHz
2.4 GHz
5.6 GHz
10 GHz

1 pont per km
1 pont per km
2 pont per km
4 pont per km
8 pont per km
12 pont per km
20 pont per km

A végeredményt a sávonként elért pontok összege adja.
8. Logok
Sávonként külön logot kell vezetni és egy összesítő lapot is kell készíteni. Lehetőleg EDI formátumú
logot kell használni.
A lognak a következő információt kell tartalmaznia:
 dátum és idő (UTC)
 az állomások hívójeleit

 az adott riportot – RS(T) + sorszám + lokátor
 a vett riportot – RS(T) + sorszám + lokátor

 az összeköttetésért járó pont
Az összesítő lapnak tartalmaznia kell:
 a versenyző hívójelét
 a verseny kategóriát

 saját QTH lokátorát
 az operátorokat– nevek és hívójelek
 az állomás címét – postait és/vagy az e-mail címet

 a használt berendezés leírását
 az összesített pontszámot

A versenyjegyzőkönyveket a verseny végétől számított 8 napon belül kell beküldeni.
Lehet:
 csatolt fájlként, e-mail-ben a vhf@bfra.org címre, a tárgyban a versenyző hívójelét írva,

 on-line leadva a http://vhfcontest.bfra.org/ oldalon,
 postai úton a BFRA, p.o. box 830, Sofia-1000, Bulgaria címre küldve
Határidő után érkezett logokat csak ellenőrző logként veszik figyelembe.
9. Értékelés
A verseny-logok értékelését a Verseny Bizottság végzi.
A versenyszabályok vagy az adóengedélyben leírtak megsértése esetén kizárják a versenyzőt.
Az ellenőrző sorszámban, vagy a hívójelben szereplő hibáért pontlevonás jár.
A levonás az adó és a vevő állomásnál is megtörténik.
A levonás mértéke:
1 hiba esetén
25 %
2 hiba esetén

50 %

3 vagy több hiba
esetén

100 %

Ha a QTH lokátor vételében van hiba, vagy 10 percnél nagyobb az eltérés összeköttetés idejében,
akkor az adott QSO teljes pontszáma levonásra kerül.
10. Eredmény hírdetés
A résztvevőket, kategóriájukon belül az elért végső pontszám alapján rangsoroljuk.
Legalább 1 igazolt bolgár összeköttetés szükséges, hogy valaki szerepeljen az
eredményjegyzékben.
A több sávos kategóriában indult versenyzők, a sávonként elért pontjaik összegével
szerepelnek az eredményjegyzékben.
Bolgár versenyzők szerepelhetnek a nemzetközi és a bolgár, vagy csak a hazai
eredménylistában
11. Díjazás
Az első helyezettek oklevelet, érmet és plakettet kapnak.
73! Good luck to all!

LZ1NY

Ne feledjétek az antennáitokat Bulgária felé fordítani!

Fordította: Laszlo "Laci" Szabo ( HA0HW )

