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I. ORGANIZATOR

Organizator tekmovanja je Zveza radioamaterjev Slovenije
(ZRS). V tekmovanju lahko sodelujejo siovenski radioamaterji,
ki imajo veljavno dovoljenje za uporabo radijske postaje.

II. DATUM IN CAS

Tekmovanje je vsako leto APRiLA (POMLADNI
NOVEMBRA (JESENSKI DEL), v nedeljo tretjem
vikendu, v dasovnem terminu od 09.00 do vkliutno
lokalnem dasu.

III. FREKVENCE IN VRSTA DELA

Tekmovanje poteka na 80-metrskem pasu istodasno v telegrafiji
in telefoniji:

- 3510 - 3600 kHz telegrafija (CW),
3600 - 3775kHz telefonija (SSB).

V tekmovanju je dovoljeno vzpostavljati zveze samo v navedenih
frekvendnih pasovih. Veljavne so samo zveze v lsti vrsti dela (CW
- CW in SSB - SSB). Postajam je dovoljeno delati samo CW, samo

SSB aii obe vrsti dela, vendar je istodasno dovoljen samo en signal
na frekvendnem pasu. Isto postajo je dovoljeno delati CW in SSB.

IV. IZMENJAVA RAPORTOV

Postaje morajo izmenjati raport, ki je sestavljen iz ocene sprejema
po RS(T) sistemu in dvomestnega 5tevila, ki pomeni skrajiano
oznako leta prvega operaterskega izpita za osebne postaje

oziroma izdaje pn'ega dovoljenja za delo klubske postaje.

Primera:

. OSEBNA POSTA]A, kjer je operater opravil izpit leta 2000,

odda raport 599 00 v CW oziroma 59 00 v SSB.

. KLUBSKA POSTAJA je dobila prvo dovoljenje za delo leta

1963, zato vsi operaterji na tej postaji oddajo raport 599 63 v
CW oziroma 59 63 v SSB nadinu dela.

V. TOEKOVANJE

Vsaka kompletna SSB zveza prinada eno (1) todko, vsaka

kompletna CW zveza pa dve (2) todki. Nekompletne in dvojne
(ponovljene) zveze ne prinabajo todk.

VI. MNOZITELJI

Vsako razliino dvomestno itevilo iz raporta (skrajiana letnica)
predstavlja en mnoZitelj. Vsak raziiden mnoZitelj se upoiteva
posebej zavsako vrsto dela (CW ln SSB).

MnoZitelj oddajan v tekmovanju se Steje kot delan mnoZitelj.

VII. REZULTAT

Kondni rezultat v tekmovanju (skupno Stevilo toik) je vsota toik
CW in SSB zvezpomnoLena z vsoto mnoZiteljev.

I

je

Primer izraduna rezultata za 25 CW in 45

mnoZiteljev na CW in 30 na SSB:

25 CW zvez x 2 = 50 todk, 20 CW mnoiiteljev
45 SSB zvez x I = 45 todk, 30 SSB mnoZiteljev

SSB zvez ter 20

skupaj 95 toik x 50 mnoZiteljev

REZULTAT : 4750 todk

VIII. KATEGORIJE

Klubske in osebne postaje lahko konkurirajo v naslednjih

kategorijah:

. KATEGORIJA )VELIKA MOE - C\AT.

. KATEGORIIA,)VELIKA tltOe - SSeu

. KATEGORIIA )VELIKA MOE - C\\'/SSBU

To so postaje, ki v tekmovanju uporabljajo oddajnik z modjo, ki
je vedja od 100W na prikljudku antene. Postaja lahko konkurira
samo v eni od treh kategorij.

. KATEGORIJA ,'MALA MOE - CW..

. KATEGORIJA )MALA MOe - SSeu

. KATEGORIJA,,MALA MO. - CW/SSB..

To so postaje, ki v tekmovanju uporabljajo oddajnik z moijo, ki
je vedja od 5W in manjia ali enaka 100W na prikljudku antene.

Postaja lahko konkurira samo v eni od treh kategorij.

. KATEGORIIA,QRP - CW(

. KATEGORIJA,QRP - SSB(

. KATEGORIIA,QRP - CWISSB(

To so postaje, ki v tekmovanju uporabljajo oddajnik z modjo, ki
ni vedja od 5W na prikljudku antene. Postaja lahko konkurira
samo v eni od treh kategorij.
Poleg osnovne kategorije lahko postaja sodeluje 5e v naslednjih

kategorijah, de so v poslanem dnevniku navedene (kategorije se

ne izkljudujejo).

. KATEGORIIA >NOVINCI(

Postaje, kjer od prve izdane licence niso potekla 3 leta. Na klubskl
postaji iteje licenca operaterja ne glede na dano Stevilko klubske

postaje v tekmovanju, v kolikor dela samo on.

. KATEGORIJA )EKiPE(

Ekipo sestavljajo do tri postaje ne glede na dlanstvo v radioklubu,
moi oddajnika ali vrsto dela po pravilih tekmovanja. Ista postaja

je lahko v sestavi samo ene ekipe. Skupni rezultat je seStevek

rezuitatov vseh postaj v ekipi. Obvezna je prijava ekipe pred

tekmovanjem na spletni strani ZRS. Veljavna je zadnja poslana

prijava, ob prispetju prijave se podatki avtomatsko javno objaviio

na spletni strani KVP ZRS.
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. KATEGORIJA )RADIOKLUBI(

Skupni rez:ultat radiokluba je se5tevek rezultatov vseh klubskih
in osebnih postaj, ki so tlani tega radiokluba. Tekmovalni
dnevniki (klubskih ali osebnih postaj) brez navedenega istega
znaka radiokluba, se ne upoStevajo za to kategorijo.

Postaje so razvr5dene v kategorije glede na mod oddajnika
(VELIKA MOe, MALA MOe, QRP) in vrsto dela (CW, SSB,

CWSSB), vkategoriji RADIOKLUBI, EKIPE in NOVINCI pa na
osnovi prijave v tekmovalnem dnevniku.

IX. TEKMOVALNI DNEVNIKI

Dnevnike je potrebno poslati v elektronski obliki v Cabrillo
formatu. Zapis kategorije tekmovanja mora imeti eno izmed
naslednjih oblik (odvisno od izbrane kategorije):

SINGLE-OP 8OM HIGH CW
SINGLE-OP 8OM HIGH SSB

SINGLE-OP BOM HIGH MIXED

- SINGLE-OP 8OM LOW CW
SINGLE-OP 8OM LOW SSB

SINGLE-OP 8OM LOW MIXED

" STNGLE-OP 80M QRP CW
SINGLE-OP BOM QRP SSB

SINGLE.OP 8OM QRP MIXED

Na spletni strani ZRS je objavljenih nekaj primerovprogramov in
prevajalnik z navodili za izpolnjevanje dnevnikov. Ime datoteke
(dnevnika) mora vsebovati znak uporabljen v tekmovanju in
kondnico cbr. Primer (s59xxx.cbr). Dnevnik mora vsebovati
podatke o zvezahrazvr(ienih po dasu (ne po vrsti dela). Navodila
so na spletni strani ZRS.

Primer dnevnika:

START-OF-LOG: 2 .A

CREATED-BY: LOG2CBR by S57AD
CALLSIGN: S59XXX
CONTEST: KV prvenstvo ZRS

CATEGORY: SINGLtr_OP BOM LOW MIXED
CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE
CLUB: S59ABC
CLAIMED-SCORE: 2711
OPERATORS: S59XXX
NAME: Franc Verzel
ADDRtrSS: Dedkova 57
ADDRESS: 10OO Ljubljana
ADDRtrSS:

SOAPBOX:

QSO: 3500 CW 2005-11-20 0800
s59xxx 599 01 s52L 599 A2

QSO: 3500 PH 2005-11-20 0803
s59xxx 59 01 s51BH 59 50

QSO: 3500 PH 2045-II-20 AB04

s59xxx 59 01 s510 59 76

END-OF_LOG:

Nepravilno sprejeti klicni znaki, nepravilno sprejeti mnoZitelji,
zveza,ki je ni v dnevniku korespondenta, nepravilno oznadena
vrsta dela (CW zvezavpisana kot SSB ali obratno), pomenijo

napako in odvzem zveze.Prav tako se odvzamejo vse zveze, ki se

v dnevnikih pojavijo Ie enkrat in jih ni moino preveriti na osnovi
prejetega dnevnika (unikatne zveze).

X. NAEIN IN ROK POSILJANJA DNEVNIKOV

Rok za po5iljanje dnevnikov je najkasneje 5 dni po tekmovanju,
na spletni strani tekmovanja prek tekmovalnega robota, ki
sprejema dnevnike. Dnevniki se izjemoma sprejmejo tudi na

elektronski naslov,'1; :ri;Gti; iLnr'i ti ia. s i.

XI. UGOTOVITEV IN OBJAVA REZULTATOV

Organizator tekmovanja izdela na osnovi pregledanih dnevnikov
razvrstitve za vse kategorije. Zmagovalci v posameznih
kategorijah so postaje, ekipa in radioklub, ki osvojijo najvedji
rezultat posebej za pomladni in jesenski del.

Kondni zmagovalci za posar:;'ezno leto in v posameznih
kategorijah so postaje, ekipa in radioklub, ki osvojijo najvedji
kondni rezultat, ki je seStevek pomladnega in jesenskega dela.

V kolikor postaja v pomladanskem in jesenskem delu konkurira
v razliinih kategorljah, se kot kondni rezultat upo5tevata oba.

Kondne rezultate organizator objavi na spletni strani ZRS,

vkljuino s prejetimi dnevniki.

XII. NAGRADE

Na osnovi doseZenih rezultatov organizator podeljuje naslednje
nagrade:

. V KATEGORIJAH )VELIKA MOeu, ,MALA MOeu, oQRPn

(lodeno )CW(, )SSB( in >CWSSB< - skupaj 9 kategorij) se

upoiteva sledede:

- 1. mesto plaketa in diploma,
- 2. - 5. mesto diploma

. KATEGORIJA'NOVINCI"
- 1. mesto plaketa in diploma,
- 2. - 5. mesto diploma.

. KATEGORIJA "EKIPE'
- 1. mesto plaketa in diploma (za vsako postajo v ekipi),
- 2. - 5. mesto diploma (za vsako postajo v ekipi)

. KATEGORIIA )RADIOKLUBI(
- l. mesto plaketa in diploma,
- 2. - 5. mesto diploma.

Zmagovalec v kategoriji )RADIOKLUBI< je zmagovalec KV
prvenstva ZRS za dolodeno leto in prejme prehodni pokal.
V kolikor isti radioklub osvoji pokal trikrat zapored, ga prejme
v trajno last.

XIII. KONENE DOLOEBE

Za ugotovitev in objavo rezultatov lahko organizator tekmovanja
imenuje tekmovalno komisijo. Odloiitve komisije so dokondne.

Pravico tolmadenja in sprememb teh pravil ima organizator
tekmovanja.
Pravila je sprejel Upravni odbor ZRS na seji dne 29.01.2013 in
zatnejo veljati takoj.
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