
Maraton YO VHF / UHF 2020 

 

Predpis 

 

 

Pogled: YO VHF / UHF tekmovanje Maraton je "odprta", katerega cilj je spodbujanje dela YO 

postaje v VHF/UHF. 

 

Udeleženci: Vse amaterski radio v državi in v tujini, ki imajo veljavno dovoljenje, ki sprejemajo ta 

pravila konkurence. 

 

Datum tekmovanja: tretja nedelja vsakega meseca od Aprila do Decembra 2020. 

Spodnja tabela prikazuje koledar dejavnosti "YO VHF / UHF maraton“ v letu 2020 

 

Faza Datum 

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 

 

 

Delovni čas: od 07.00 do 12:00 UTC. 

 

Frekvenca: Tekmovanje se pojavi pri 144 MHz in 432 MHz pasovih, v skladu z načrtom IARU 

Region I. 

 

Kategorije udeležbe: 

SINGLE (en sam operator, kateri koli pas) 

MULTI (multioperator, kateri koli pas) 

 

Na eni stopnji lahko delate na obeh voznih pasovih, vendar bodo sestavljeni ločeni natečajni grafi. 

 

Načini dela: 

CW / SSB / FM 

Ena postaja lahko deluje enkrat na stopnjo, ne glede na to, kako deluje. 

Postaja ima lahko en signal na traku. 

 

Kontrolniki: številka naročila povezave RS ali RST +001 + QTH Locator. 

Primer: 59001 KN00XX 

Vsaka faza se začne s številko naročila 001 za vsak pas. 

 

Rezultat: 1 km = 1 točka, ne glede na pas, v katerem delujejo. 

 

Natečaji: Izdelani so le v elektronskem formatu .EDI za vsako skupino posebej. 

 



Seznam podatkov o natečaju mora vsebovati naslednje podatke: 

• Podatki (TDate) 

• Uporabljen kazalnik (PCall) 

• Locator (PWWLo) 

• Kategorija udeležbe(PSect)  SINGLE / MULTI 

• Delovna frekvenca (PBand) 

• Glavni e-poštni naslov operaterja (RHBBS) 

 

Karte za natečaj se pošljejo po elektronski pošti v roku 7 dni po zaključku kroga. Časovni 

razporedi, ki so bili prejeti po tem datumu, se štejejo za nične. WWW.UUS.RO (UPLOAD); 

maraton@uus.ro 

 Potrditev dohodnih e-poštnih sporočil bo potekala po elektronski pošti. Objava seznama prejetih 

natečajev bo objavljena čim prej na spletnem mestu.  

Napake: 

- Ne usmerjajte povezav, do katerih je časovna razlika daljša od 5 minut. 

 

Preverjanje natečajev in prikaz začasnih rezultatov: Dati v roku 

 5 dni po roku za njihov sprejem. 

 

Natečaji: vse pritožbe bodo poslane na naslov maraton@uus.ro  in bodo rešene v 2 dneh po datumu 

izteka začasnih rezultatov. 

 

Rankings: Končne uvrstitve za vsako fazo in skupni vrstni red se prikažejo v največ dveh dneh po 

izteku roka za pregled mesta www.maraton.uus.ro. Udeleženci bodo po elektronski pošti obveščeni o 

objavi uvrstitev na spletni strani. 

 

Končna uvrstitev: 

Na koncu tekmovanja bodo razvrščeni v naslednje kategorije: 

- 144MHz SINGLE 

- 144MHz MULTI 

- 432MHz SINGLE 

- 432MHz MULTI 

 

Diplome: diplome bodo podeljene elektronsko kvalificiranim postajam na 1., 2. in 3. mestu vsakega 

razvrstitvenega dela. 

 

Tehnični podatki: 

- dvojne vezi niso kaznovane, štejejo za nične. 

- Povezave niso pritisnjene, katerih zaporedne številke za nadzor niso zaporedne. 

- Dovoljena je uporaba DXcluster, razen za pošiljanje mest za svoj ID. Dovoljeno je organizirati 

skrivnostne radijske povezave prek klepeta www.on4kst.org. 

 

- Ime generirane datoteke mora biti formatirano 

   Indicativ_144.EDI (primer YR0XXX_144.EDI) 

   Indicativ_432.EDI (primer YR0XXX_432.EDI) 

 

- Arbitraža in uvrstitev bodo izvedena le na osnovi podatkov o konkurenci, ki jih prejmete na 

naslovu: maraton@uus.ro. 

 

Težave / predlogi: Če imate težave ali predloge v zvezi s tem tekmovanju, jih poroča 

www.forum.uus.ro     spletni strani pod "Marathon VHF / UHF". 

  

Tadus cu ajutorul lui S56JCX Dan.Multumiri! 
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