
YO VHF / UHF Maraton 2020 

 

Szabályzat 

 

 Cél: A YO VHF / UHF Marathon egy "OPEN" verseny, melynek célja a ultrarövidhullámú 

állomások aktivitásának előmozdítása. 

 

 Résztvevők: Valamennyi román és külföldi rádióamatőr, aki érvényes engedéllyel 

rendelkezik és elfogadja a versenyszabályzatot 

 

 Versenynapok : Minden hónap harmadik vasárnapja 2020 április ától decemberéig. 

 

Az alábbi táblázat tartalmazza a "YO VHF / UHF Marathon" 2020-as tevékenységi naptárát: 

 

Forduló Dátum 

1-a 15.03.2020 

2-a 19.04.2020 

3-a 17.05.2020 

4-a 21.06.2020 

5-a 19.07.2020 

6-a 16.08.2020 

7-a 20.09.2020 

8-a 18.10.2020 

9-a 15.11.2020 

  

Időpont: 07: 00 -12: 00 UTC.  

 

 Frekvenciák: A verseny a 144 MHz-es és 432 MHz-es sávokban zajlik, az IARU Régió I. 

ajánlás szerint 

 

 A részvételi kategóriák:  

SINGLE (egy operátor, bármely sáv)  

MULTI (több operátor, bármely sáv)  

 

Egy-egy fordulóban mindkét sávon dolgozhat a versenyző, de külön log kivonatot kell vezetni.  

 

 Üzemmódok: 

CW / SSB / FM 

Egy állomással egy fordulóban egyszer lehet dolgozni, az üzemmodtól függetlenül. 

A versenyző állomás csak egy jellel lehet jelen a sávban. 

 

 Kontrol: RS vagy RST + link sorszám + QTH Locator. 

Példa: 59001 KN00XX 

Minden forduló minden sávban 001 sorszámal kezdődik. 

 

 Pontszám: 1 km = 1 pont, attól függetlenül, hogy milyen sávban dolgoznak. 

 

 Log kivonatok: Csak elektronikus EDI formátumban készülnek. 
 



A verseny adatlapnak a következő adatokat kell tartalmazniuk: 

Dátum (TDate) 

Hivójel (PCall) 

Locator (PWWLo) 

Részvételi kategória (PSect) SINGLE / MULTI 

Frekvencia (PBand) 

Fő operátor e-mail címe (RHBBS) 

 

 A log kivonatokat e-mailen kérjük a forduló befejezését követő 7 napon belül. A  megadott 

határidőn túl beérkezett logkivonatokat semmisnek minősitjük. WWW.UUS.RO (UPLOAD); 

maraton@uus.ro 

A beérkezett adatlapokat e-mailben konfirmáljuk. A beérkezett log kivonatok listáját a lehető 

leghamarabb a webhelyen közzétesszük. 

 

  Hibák: Nem számitanak azok az összeköttetések melyek több mint 5 perc eltérést mutatnak.  

 

 A log kivonatok ellenőrzése és az ideiglenes eredmények közzététele: a beérkezési határidő 

letelte után 5 napon belül történik. 

 

 Óvások: Minden óvást a maraton@uus.ro címre kérünk, és az ideiglenes eredmények 

lejártának napjától számított 2 napon belül kiértékeljük.  

 

 Helyezések: Az egyes fordulók végső rangsorolása és a teljes ideiglenes rangsor az 

elbirálási határidő lejártát követő 2 napon belül jelenik meg a www.maraton.uus.ro oldalon. A 

résztvevőket e-mailben értesítjük a webhelyen.  

 

 Végső helyezések:  

A verseny lezártával a következő kategóriákban készülnek helyezések:  

- 144MHz SINGLE  

- 144MHz MULTI  

- 432MHz SINGLE  

- 432 MHz MULTI  

 

 Diplomák: A megitélt diplomákat elektronikus úton juttatjuk el az egyes ranglisták 1., 2. és 

3. helyezettjeinek.  

 

 Pontositások: 

- Az ismételt összeköttetéseket nem büntetjük csupán érvénytelenitjük. 

- Nincs büntetőpont amennyiben a sorszámok nem egyenként növekednek. 

- Megngedett a DX cluster használata, kivéve a saját hivójelre vonatkozó spotok küldése.  

Lehetőség van skeed kapcsolatok szervezésére chat útján a www.on4kst.org web felületen. 

 

- A generált fájlnevek, formátuma: 

 

   Hivójel_144.EDI (példa YR0XXX_144.EDI) 

   Hivójel_432.EDI (példa YR0XXX_432.EDI) 

 

- Az elbirálás valamint rangsorolás csupán a maraton@uus.ro cimre küldött log kivonatok alapján fog 

történni. 

 

 Problémák / javaslatok: Ha bármilyen problémája vagy javaslata van a versennyel 

kapcsolatbn, kérjük, küldje el őket a www.forum.uus.ro címre a "VHF / UHF Maraton" részben. 
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