Regulamin Zawodów Krótkofalarskich
„Puchar Wielkopolskiej Pyry”

1.Organizator: Oddział Terenowy nr 27 PZK Południowej Wielkopolski.
2.Uczestnicy: Do udziału zapraszamy wszystkie stacje indywidualne,
klubowe i nasłuchowe, szczególnie zachęcamy koleżanki i kolegów, którzy nie
ukończyli 18 roku życia, dla których przewidziana jest specjalna kategoria.
3.Termin: trzecia niedziela września każdego roku (18.09.2022 r.)
4.Czas trwania zawodów:
Zawody rozgrywane są w dwóch częściach:
Część KF: pasmo 80m emisje CW/SSB

15:00-15:59 UTC

Część UKF: pasmo 2m emisje CW/SSB/FM 16:00-16:59 UTC
5.Pasmo:
Część KF: pasmo 3,5 MHz zgodnie z band-planem IARU.
Część UKF: pasmo 144 MHz zgodnie z band-planem IARU.
6.Wywołanie w zawodach:
Emisja SSB i FM: „wywołanie w zawodach wielkopolskich” ,
Emisja CW: „TEST SP”
7.Raporty i grupy kontrolne:
Pasmo 3,5 MHz - raport RS(T) + skrót gminy.
Pasmo 144 MHz - raport RS(T)+ 6 znakowy lokator.
8.Łączności: Stacje pracujące w części KF mogą przeprowadzić dwie
łączności z tą samą stacją, jedną CW, drugą SSB. W czasie trwania danej
części zawodów jednocześnie może być używany tylko jeden nadajnik z
jednej lokalizacji.
Dopuszczalna maksymalna moc wyjściowa nadajnika w części KF i UKF
wynosi 100W.
W części UKF nie zalicza się łączności poprzez przemienniki, zarówno
naziemne jak i satelitarne.
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Nasłuchowców obowiązuje odebranie poprawnie dwóch znaków i dwóch grup
kontrolnych. Znak danej stacji może wystąpić w logu tylko jeden raz,
niezależnie czy jako stacja punktowana czy jej korespondent.
9.Punktacja:
Część KF zawodów: QSO/nasłuch SSB/CW-1 pkt.
Część UKF zawodów: QSO/nasłuch 1pkt/km odległości.
Mnożnik:
Część KF zawodów:
Dla stacji z Wielkopolski oraz dla stacji do 18 lat mnożnika nie stosuje się.
Dla pozostałych stacji – powiaty Wlkp.(max 35) liczony jeden raz niezależnie
od rodzaju emisji. Mnożnik dla nasłuchowców taki sam jak dla nadawców.
Część UKF zawodów:
Mnożnika nie stosuje się.
Wynik końcowy:
Część KF – suma punktów za QSO x mnożnik.
Część UKF – suma punktów za km/QSO.
Przy równiej ilości punktów o miejscu uczestnika decyduje wyższy wskaźnik
% poprawnych łączności lub krótszy czas nawiązania wszystkich łączności
przez uczestnika zawodów.
10.Klasyfikacje.
Część KF:
A - stacje pracujące z terenu Wielkopolski CW i SSB (indywidualne i klubowe)
B - stacje pracujące na CW (indywidualne i klubowe)
C - stacje pracujące na SSB (indywidualne i klubowe)
D - stacje pracujące na CW i SSB (indywidualne i klubowe)
E - stacje nasłuchowe CW i SSB łącznie
F - stacje do 18 lat (wiek w dniu rozgrywania zawodów)
Część UKF:
G - stacje pracujące w paśmie 2m - SSB/CW (indywidualne i klubowe)
H - stacje pracujące w paśmie 2m - FM (indywidualne i klubowe)
11.Dzienniki zawodów:
Zalecamy używanie programu logującego DQRLog do pobrania z witryny
www.sp7dqr.pl i poprawną jego konfigurację PRZED użyciem.
Logi należy przesłać w terminie 48 godz. od zakończenia zawodów na adres
sp3pma@gmail.com podając tylko swój znak w temacie - plik logu należy
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przesłać jako załącznik. Po tym terminie otrzymane logi będą zaliczane do
kontroli. Wykaz logów przyjętych do rozliczenia będzie publikowany na stronie
OT-27 - ot27.pzk.org.pl
Komisja uprzejmie prosi o sprawdzenie poprawności konfiguracji programu
logującego jak również logu przed wysyłką, zwracając uwagę na grupę
klasyfikacyjną oraz prawidłowy układ formatu Cabrrillo.
Dzienniki niewłaściwie wypełnione, z brakującymi lub błędnymi danymi
zostaną użyte wyłącznie do kontroli i nie będą uwzględniane w procesie
reklamacyjnym. Wzór poprawnie wypełnionego logu dla emisji CW/SSB
na końcu regulaminu.
12.Nagrody i wyróżnienia:
Za zajęcie I miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej – puchar i
dyplom.
Za zajęcie II i III miejsca w każdej grupie klasyfikacyjnej – dyplom.
Dodatkowo przewiduje się nagrody rzeczowe. Nagrody rzeczowe zostaną
rozlosowane komisyjnie wśród wszystkich uczestników części KF zawodów,
którzy przeprowadzili minimum 15 poprawnych QSO/nasłuchów.
W losowaniu dodatkowych nagród rzeczowych nie będą brani pod uwagę
członkowie Zarządu OT 27.
Nagroda specjalna zostanie rozlosowana wśród wszystkich uczestników części
UKF zawodów.
13. Ogłoszenie wyników
Wyniki ogłoszone będą do 14 dni roboczych od zakończenia zawodów na
stronie OT 27 oraz rozesłane pocztą elektroniczną do wszystkich uczestników
zawodów. Uczestnikom przysługuje okres 24 godzin na składanie reklamacji
od momentu publikacji wstępnych wyników zawodów na stronie OT27. Po tym
okresie ogłoszone wyniki stają się ostatecznymi.
14.Dyskwalifikacje
Uczestnik zawodów może zostać decyzją komisji zawodów zdyskwalifikowany
w wyniku pracy niezgodnej z duchem ham-spirit i regulaminem zawodów,
pracą poza czasem zawodów zarówno przed jak i po czasie obowiązkowego
QRT, umawianych QSO's, zmiany miejsca zainstalowania stacji pomiędzy
częściami KF i UKF.
15.Komisja
Komisja zawodów ma prawo do podejmowania
i rozstrzygania sytuacji nietypowych nieujętych w
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od klasyfikacji
bardzo małą frekwencję. Komisja zawodów nie

decyzji ostatecznych
regulaminie. Komisja
grupy ze względu na
poprawia błędów w
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nadesłanych logach. Obowiązek sprawdzenia dziennika po zapisie należy do
uczestnika.

16.Informacje, uwagi, zalecenia
Jeśli uczestnik zawodów spełni warunki dyplomów wydawanych przez OT 27
wg regulaminów podanych na stronie OT27 PZK, może przesłać wniosek wraz
z opłatą o wydanie takiego dyplomu bez weryfikacji kart.
Powiaty Wielkopolski: AL, CO, CR, GB, GQ, GZ, JC, KA, KF, KH, KJ, KT, LE,
LS, MH, NN, NV, OD, OF, OI, ON, PH, PO, PW, PX, RW, SI, SP, SR, SX, TK,
WF, WH, WT, ZF.
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Przykładowy nagłówek logu części CW/SSB (HF):
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WIELKOPOLSKA PYRA
CALLSIGN: SP3PMA
CATEGORY: A/B/C/D/E/F ( należy
LOCATOR:
CLUB:
OPERATORS: SP3XXX
EMAIL: sp3pma@gmail.com
NAME: Klub krótkofalowców
ADDRESS: ul. Sliska 3c
ADDRESS: 62-510 Konin, Poland
CREATED-BY: DQR_Log v. 3.2.5 QSO:
3500 PH 2013-10-03 1708
QSO:
3500 PH 2013-10-03 1709
END-OF-LOG:

wpisać odpowiednią grupę! )

(c) SP7DQR
SP3PMA 59 KJ01 SQ9PPP
SP3PMA 59 KJ01 SQ9XYZ

59
59

ZP01
ZC09

Przykładowy nagłówek logu części VHF:
START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: WIELKOPOLSKA PYRA
CALLSIGN: SP3XYZ
CATEGORY: G/H ( należy wpisać odpowiednią grupę! )
LOCATOR: JO92DF
CLUB:
OPERATORS: SP2XXX
EMAIL: sp3xyz@gmail.com
NAME: Klub krótkofalowców
ADDRESS: ul. Sliska 3c
ADDRESS: 62-510 Konin, Poland
CREATED-BY: DQR_Log v. 3.2.5 - (c) SP7DQR
QSO:
144 CW
2019-10-03 1708 SP3XYZ 599 JO92DF SQ9QQQ
QSO:
144 PHONE 2019-10-03 1709 SP3XYZ 59
JO92DF SN9X
END-OF-LOG:

599
59

JO90AA
KN09SR
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