YO VHF UHF Maraton 2018
Kurallar
Amaç: YO istasyonları ile VHF UHF bandlarında görüşmeyi teşvik amaçlı her radyo
amatörüne açık bir yarışmadır.
Kimler Katılabilir: Romanya ve diğer ülkelerden geçerli amatör telsizci lisansına sahip ve
yarışma kurallarını kabul eden her radyo amatörü.
Yarışma Günleri: 2018 Nisan ayından Kasım ayına kadar olan Her ayın üçüncü Pazar günü.

Aşağıda listelenen YO VHF UHF maratonunun 8 bacağının yarışma tarihleri
Etap
Tarih
Birinci
Nisan 15 2018
İkinci
Mayıs 20 2018
Üçüncü
Haziran 17 2018

Dördüncü

Temmuz 15 2018
Beşinci
Altıncı

Eylül 16 2018
Yedinci
Ekim 21 2018
Sekizinci
Kasım 18 2018

Yarışma Zamanı: 07:00 GMT – 12:00 GMT

Bands: Yarışmada kullanılacak bandlar 144 Mhz ve 432 Mhz IARU bolge 1 planına göre.
Katogoriler: (Tek operatör, iki band)
(Çok operatör, iki band)
Her bir bacakda iki band da kullanıla bilinir fakat log her bir band için ayrı ayrı
oluşturulmalıdır.
Modlar
CW/SSB/FM
Her modda çalışma modundan bağımsız olarak her grup için sadece bir kontak yapılabilir.
Bir istasyon için herhangi bir zamanda sadece bir tek / grup izin verilir.
Değiştirme: RS yada RST + Seri numarası, seri numarası 001 de başlamalı+QTH Locator.
Örnek: 59(9) 001 KN00XX
Her bacak 001 seri numarası değişimi ile başlar.
Puan Hesaplama: 1km=1Puan Hangi band olursa olsun.
Log Kayıtları: Elektronik ( Bilgisayarda) loglar ADI formatında her band için ayrı kabul edilir.
Log kayıtları aşağıdaki bilgileri içermelidir.
Tarih (TTarih)
Çağrı İşareti (PÇağrı işareti)
QTH Locator (PWWLo)
Katagori (PSect) Tekli-Çoklu (PSect)
Band (PBand)
Email adresi, hangi operatorun çağrı işareti ile katılınmışsa veya Kulüp ün yada sorumlu
operatörün email adresi olmalıdır.
Logs Her etap bitimi itibariyle 7 gün içerisinde marato@uus.ro email adresine yollanmalıdır.
7 günü geçmiş loglar sayılmayacaktır.
Alınan günlüklerin onayı e-postayla yapılacaktır. Alınan günlükler listesi en kısa sürede sitede
yayınlanacaktır.
Cezalar:

Görüşme yapan istanyonlar arasındaki görüşme zamanı 5 (beş) dakikadan daha yüksek bir
zaman aralığı mevcut ise qso geçerli sayılmayacaktır.
Log kontrolu ve kısmi sonuçları gönderme: Logların son teslim tarihinden sonra en fazla 5
gün içerisinde yapılacaktır.
Talep ve İstekler: Sonuçlar için herhangi bir itirazda bulunursak, maraton@uus.ro adresine
e-posta gönderilecek ve en son 2 (iki) gün içinde, tarafınıza gönderilen ön sonuçlardan sonra
çözülecektir.
Etap ve toplam sonuçları: Her bir etap ve birleştirilmiş toplam puan için nihai sonuç çizelgesi,
talep süresi sona erdikten sonra en geç 2 (iki) gün içerisinde www.maraton.uus.ro sitesinde
ilan edilecektir. Ayrıca, sonuçlar tarafınıza gönderildiğinde, geçerli bir kayıt gönderen her
istasyona bir bildirim e-postası gönderilecektir.
Nihai Sonuçlar: Aşşağıdaki katagorilerdeki final sonuçları yarışmanın sonunda ilan
edilecektir.
144Mhz Tek Op
144Mhz Çok Op
432Mhz Tek Op
432Mhz Çok Op
Ödüller: Her katagorideki ilk üç istasyona elektronik ortamda hazırlanmış ödül yollanacaktır.
Hatırlatmalar :
İletilen seri numaralarında bazı hatalar görülmesi halinde ceza
uygulanmayacaktır.
Her kategoride dx anons ( DX Cluster) sistemi kullanımına izin verilir, ancak
kendi kendini anons ( Spot ) etmek yasaktır.
Organize QSO'lara sadece www.on4kst.org sitesindeki sohbet ile izin verilir.
Log ismi :
Çağrı işareti_144.ADI (Örnek YR0XXX_144.ADI)
Çağrı işareti_432..ADI (Örnek YR0XXX_432.ADI)
Log kontrolü ve sonuçlandırılması sadece maraton@uus.ro e-posta adresinden alınan log
lara yapılır.

Sorunlar / Fikirler : Bu kurallar veya yarışma ile ilgili herhangi bir sorunla karşılaşırsanız veya
bize yardımcı olacak herhangi bir fikriniz varsa, lütfen www.forum.uus.ro bölümüne
"Maraton VHF / UHF" adresini bildirin.

