
Условия за провеждане на УКВ състезание, организирано от 
СЪЮЗА НА РАДИО ЛЮБИТЕЛИТЕ ОТ РЕПУБЛИКА СРПСКА" УКВ КУП"

1.  Име на състезанието  "УКВ KУП СРРС"

2.  Дата на провеждането (04./05.09.2010 г.)

3.  Състезанието  започва в  събота в  14:00 UTC и   завършва в неделя 
    (следващия ден) в 14:00 UTC

4.  Участници в състезанието могат да бъдат всички лицензирани радиолюбители. 
    Всички участници са длъжни  да работят съгласно условията на състезанието, в 
    рамките  на собствената лицензия и в дух на спортменството.

5.  Състезанието се провежда на УКВ обхвата 144 MHz. 

6.  Категории:                                
    A.  144 MHz   МНОГО ОПЕРАТОРИ.
    B.  144 MHZ   ЕДИН ОПЕРАТОР
    C.  145 MHz   FM – ЕДИН ОПЕРАТОР
    A1.  144 MHz    МНОГО ОПЕРАТОРИ.  -  E7*
    B1.  144 MHz    ЕДИН ОПЕРАТОР  -  E7*
    C1.  145 MHz    FM – ЕДИН ОПЕРАТОР  – E7*
    Kатегориите A1, B1 i C1 са участници от Е7. Ще бъдат класирани независимо от останалите 
    участници, само в случай да в тези категории пристигнат 6 или повече Е7 дневника. 
    Радио клубовете задължително участват  в категория  "A".  

7.  Класирането в категориите A, B и C е международно.

8.  Една  станция, за да бъде участник в състезанието, трябва да има в дневника си 
     най-малко 3 връзки със станции от Босна и Херцеговина - Е7. 

9.  Контактите могат да бъдат направени на A1A, J3E, F3E.

10. Мощноста на предавателя (на един или повече заедно) - „Pout“, не може да бъде 
     по голяма от 1500 W. 

11. Рапортите  между участниците в състезанието трябва да съдържат следната 
     информация: RS или RST рапорт, пореден номер на връзката (като се започне от 001 за 
     първата връзка) и WW locator.

12. Toчките за установените контакти се начисляват по следния начин: 1т./км

13. Всяка радиостанция може да бъде работена само веднъж, независимо от  вида 
     модулация.

14. Радиовръзки, направени през ретранслатори, през спътници, отражения от Луната (ЕМЕ), 
     както и  „Cross mode” не се зачитат.

15. Ako радиостанцията е работена повече от един път, то повторените връзки трябва да 
     бъдат ясно отбелязани в дневник.



16. За допуснати  грешки  в  приетата информация радиовръзката ще бъде анулирана.

17. Извън класирането ще бъдат радиостаниите, които имат повече от 10% анулирани точки 
     а грешките в приетата информация от кореспондента, за грешките в начисляване на QRB 
     и за начисляване на повторени връзки.

18. При нарушаване на правилата на състезанието и при не уважаване на радиолюбителския 
     дух, участниците ще бъдат дисквалифицирани.

19. Дневниците и заглавните страници трябва да бъдат изпратени не по-късно  от 7 дни след 
     приключване на състезанието (до 24:00ч на 12.09.2010г.). Радиостанциите, които изпратят 
     дневниците си със закъснение, а също и радиостанциите, които не изпратят заглавните 
     странички и заявление за спазване на правилата и HAM SPIRIT-a няма да участват в 
     класирането.

20. Дневниците на участниците в състезанието трябва да съдържат: инициал на състезателя, 
     дата, време в UTC, инициал на кореспондента, изпратен и получен рапорт, пореден  
     номер, WW locator на кореспондента, вид модулация, QRB и точки за всеки контакт.

21. Заглавната страница задължително трябва да съдържа: инициал на състезателя, име и 
     фамилия на състезателя, категория в която се състезава, WW QTH lokator, брой валидни 
     връзки, брой точки, заявление за спазване на правилата и HAM SPIRIT-a, адрес за контакт 
     – пощенски и електронен. Желателно е да съдържа и имената и инициалите на оператори 
     които са работили в категория „А“, местонахождението от която е работено, надморска 
     височина, информация за апаратурата, антените и за най-далечната връзка, а също така 
     и коментар за самото състезание.

22. Дневниците и заглавните страници трябва да бъдат изпратени не покъсно от 7 дни от 
     приключване на състезанието  (до 24:00ч на 12.09.2010г.). ИЗКЛЮЧИТЕЛНО В EDI 
     ФОРМАТ на адрес: e-mail:  bapsi@teol.net За всеки получен отчет ще бъде изпратено 
     потвърждение по е-маил в срок до 48 часа на адреса, от който е получен дневника.

23. Класирането ще бъде публикувано на   www.hamradiors.  org   и на други места

24. Всички дневници ще бъдът качени на www.hamradiors.org – в секция „takmičenja“.

25. Награди и дипломи ще получат класиралите се  от 1. до 3. място във всяка категория. 
     Участниците,  класирани от 4. до 10 място ще получат диплома за класиране, а всички 
     останали участници (включително изпратилите дневници за контрол) – ще получат 
     дипломи за участие. Наградите на победителите ще бъдат връчени по тържествен начин.

   Съдийска комисия: 
   Остойич Желко   E77C 
   Вучунич Срджан  E78CB
   Джурич Mирослав  E76DX 

За съдийска комисия 
          Остойич Желко   E77C 

Преводач: Боян Глигоров, YT2SMS

http://www.hamradiors.org/

