YO VHF/UHF Maraton
versenykiírás
Cél: az YO VHF/UHF Maraton egy „NYÍLT” kategóriájú verseny, amelynek célja
népszerűsíteni az YO állomások aktivitását a VHF/UHF sávokban.
Szervező: UUS.RO
Résztvevők: minden hazai és külföldi rádióamatőr aki megfelelő engedélyekkel rendelkezik
és elfogadja a jelen versenyszabályzatot.
A versenyek időpontja: minden hónap harmadik vasárnapja 2018. április és november
közötti időszakban.
Az alábbi táblázat tartalmazza az YO VHF/UHF Maraton 2018. évi versenynaptárát:
Foduló
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Időtartam:

Dátum
2018. április 15.
2018. május 20.
2018. június 17.
2018. július 15.
2018. augusztus 19.
2018. szeptember 16.
2018. október 21.
2018. november 18.

07:00 – 12:00 UTC között.

Frekvenciák: 144MHz és 432MHz az IARU Régió I. sávkiosztásának megfelelően.
Kategóriák:
SINGLE (egy kezelő, bármelyik sávon)
MULTI ( több kezelő, bármelyik sávon)
Ugyanazon forduló alatt lehet dolgozni mindkét sávon, de külön jegyzőkönyveket kell készíteni.
Üzemmódok:
CW/SSB/FM
Egy állomással egy fordulóban csak egyszer lehet dolgozni, üzemmódtól függetlenül.
Egy állomásnak egyszerre csak egy kimenő jele lehet a sávban.
Kontroll:
RS vagy RST + sorszám + QTH lokátor
Pálda: 59 001 KN00XX
Mindegyik forduló, minden sávon 001 sorszámmal kezdődik.
Pontozás: 1 km = 1 pont, sávtól függetlenül.
Log: csak elektronikus formátumú lehet, EDI típusú minden sávra külön.








A versenylognak tartalmaznia kell a következő adatokat:
dátum (TDate)
hívójel (PCall)
lokátor (PWWLo)
kategória (PSect) SINGLE/MULTI
frekvencia (PBand)
a vezető operátor e-mail címe (RHBBS)

A logokat a forduló befejezését követően hét napon belül kell elküldeni. A később érkező
logokat nem veszik figyelembe. A beküldés e-mailben lesz visszaigazolva. A beküldött a
versenylogok listáját a legrövidebb időn belül közlik a honlapon.
Hibák:
- nem számítanak azok az összeköttetések, ahol az időeltérés több mint 5 perc.
A versenylogok előzetes értékelése:

5 nappal a beküldési határidő lejárta után.

Óvás: esetleges óvásokat a maraton@uus.ro címre lehet küldeni, ezeket az előzetes
eredmények közlése után két nappal fogják elbírálni.
Végeredmény: minden forduló végleges eredménye két nappal az óvási határidő lejárta után
lesz nyilvános a www.maraton.uus.ro honlapon, a résztvevők pedig e-mailben értesítést kapnak a
helyezési sorrend állásáról.
Végleges helyezés:
a verseny végén a következő kategóriákból lesz összeállítva:
- 144MHz SINGLE
- 144MHz MULTI
- 432MHz SINGLE
- 432MHz MULTI
Diplomák: elektronikus diplomát kap az első három helyezett minden kategóriában.
Kiegészítések:
- a dupla QSO-kat nem büntetik, viszont nem lesznek értékelve
- nem vonnak le pontokat azokért a QSO-kért ahol a sorszám nem követi egymást
- DX cluster használata megengedett, kivéve a saját hívójel megosztása
Skeed kapcsolatok szervezése megengedett itt: www.on4kst.org
- A fájlok elnevezése:
hívójel_144.EDI
(pl. YR0XXX_144.EDI)
hívójel_432.EDI
(pl. YR0XXX_432.EDI)
- Az elbírálás kizárólag csak a maraton@uus.ro e-mail címre beérkezett jegyzőkönyvek alapján
fog megtörténni.
Problémák/javaslatok: Amennyiben problémák vagy javaslatok vannak ezzel a versennyel
kapcsolatban kérjük, hogy a www.forum.uus.ro honlapon a „Maraton/WHF/UHF” fülre kattintva
jelezzék.
2018.03.08.

