Условия за провеждане на YO VHF/UHF Marathon 2020
Цел: YO VHF/UHF Marathon е отворено състезание, чиято цел е да популяризира активността
на румънските станции на VHF/UHF обхватите.
Кой може да се присъедини: всеки лицензиран радиолюбител от Румъния и от всяка друга
страна, който приема настоящите “Условия”
Време за провеждане на състезанието: Всяка трета неделя от месеците от април до декабрь
2020г.
По долу е даден списък на датите на провеждане на всеки един от осемте етапа на YO VHF/UHF
Marathon през 2020 г.
Етап
Дата
1
15.03.2020
2
3
4
5
6
7
8
9
Време за провеждане: от 07:00 до 12:00 UTC

19.04.2020
17.05.2020
21.06.2020
19.07.2020
16.08.2020
20.09.2020
18.10.2020
15.11.2020

Честотни обхвати: 144 MHz и 432 Mhz, съгласно плана за честотно разпределение на IARU
Region1
Категории:
SINGLE (един оператор, два обхвата)
MULTI (много оператори, два обхвата)
На всеки етап и двата обхвата могат да бъдат използвани, но отчетите трябва да бъдат
подготвени за всеки обхват по отделно
Видове работа: CW, SSB, FM . Само една връзка на обхват може да бъде направена с всяка една
станция, независимо от вида работа.
Във всеки един момент от време е разрешено излъчването само на един сигнал на обхват от всяка
една станция.
Обмен: Оценка RS (или RST) + пореден номер, започвайки от 001 + QTH локатор
Пример: 59(9) 001 KN00XX
За всеки етап поредния номер започва от 001
Точкуване: Една точка на километър, независимо от обхвата
Отчети: Приемат се само електронни отчети в EDI формат, отделно за всеки обхват.
Отчетът трябва да съдържа следната информация:
•

Дата (TDate)

•
•
•
•
•

Опознавателен знак на участника (PCall)
QTH локатор (PWWLo)
Категория (Psect): SINGLE / MULTI
Обхват (PBand)
E-mail адрес на главния оператор (RHBBS)

Отчетите трябва да бъдат изпратени по електронната поща максимум седем дни след края на
всеки етап на следния адрес: WWW.UUS.RO (UPLOAD); maraton@uus.ro. Отчети, получени след
този срок няма да бъда зачетени.
Потвържднение за получен отчет ще получите по електронната поща. Списък на получените
отчети ще бъде публикуван на сайта възможно най-скоро.
Наказания: връзки с разлика във времето повече от пет минути няма да бъдат зачетени.
Проверка на отчетите и публикуване на междинни резултати: ще бъде направено пет дни след
изтичане на срока за получаване на отчетите.
Обжалване: при наличие на претенции относно резултатите, те следва да бъдат изпратени по
електронна поща до maraton@uus.ro и те ще бъдат решени максимум два дни след
публикуването на сайта на предварителните резултати.
Резултати по етапи и общ резултат: Финалните резултати за всеки етап и общият резултат ще
бъдат публикувани на www.maraton.uus.ro максимум два дни след изтичане на срока за
обжалване. Също така, всяка станция, изпратила валиден отчет ще бъде уведомена по електронна
поща за публикуваните на сайта резултати.
Окончателни резултати: окончателните резултати ще бъдат публикувани на края на
състезанието в следните категории:
- 144MHz SINGLE
- 144MHz MULTI
- 432MHz SINGLE
- 432MHz MULTI
Награди: дипломи в електронен формат ще бъдат изпратени на първите три станции във всяка
една категория.
Забележки:
• Няма наказание за повторени връзките, те просто няма да бъдат зачетени
• Няма наказания ако някои грешки се появяват при предаване на поредните номера
• Използване на DX cluster е разрешено за всяка категория, но self-spotting e забранен
• Предварително насрочване на QSO е разрешено само през чата на www.on4kst.com.
• Отчетите следва да бъдат именувани по следния начин:
callsign_144.EDI (example YR0XXX_144.EDI )
callsign_432.EDI (example YR0XXX_432.EDI )
•

Проверката на отчетите и класирането ще бъде направено единствено на основата на
отчетите, получени по електронна поща до адрес maraton@uus.ro.

Проблеми/идеи: ако откриете проблеми с тези Условия или имате накакви идеи как да ни
помогнете, моля пишете ни в секция “Maraton VHF/UHF” на www.forum.uus.ro. Благодаря ви!
Превод от английски на български: Виктор Маринов / LZ1NY
Забележка на преводача: при наличие на разлики в текста на Условията и българският им
превод - за актуален се счита оригиналният им вариант на румънски език.

