Zawody Warszawskie 2006 - regulamin
1. Do udziału w zawodach zaprasza się wszystkie stacje indywidualne, klubowe oraz
nasłuchowców.
2. Cel zawodów
Celem zawodów jest uczczenie 215 rocznicy uchwalenia Konstytucji
w dniu 3 Maja 1791 oraz podnoszenie umiejętności operatorskich stacji indywidualnych,
klubowych, nasłuchowych oraz ułatwienie zdobywania "Dyplomu Warszawa".
3. Termin i czas zawodów: 3 maja 2006r.
Pasmo 3.5 MHz w godzinach 04.00-06.00 UTC
(06.00-08.00 czasu lokalnego).
Pasmo 7 MHz w godzinach 09.00-10.00 UTC
(11.00-12.00 czasu lokalnego).
4. Pasma i emisje
KF 3,5 i 7 MHz emisje SSB i CW. Obowiązuje przestrzeganie band planu.
5. Wywołanie w zawodach:
Na CW - TEST SP, na fonii - WYWOŁANIE W ZAWODACH WARSZAWSKICH.
6. Raporty i grupy kontrolne
RS(T) + nr QSO (od 01) + skrót województwa i powiatu np. 59(9) 01 RWM. Numeracja
łączności ciągła na obu pasmach od początku do końca zawodów.
7. Punktacja
Za QSO w paśmie KF na SSB 1 pkt, CW 2 pkt.
Za QSO ze stacja z "RWM" SSB 2 pkt, CW 4 pkt.
Na jednym paśmie KF można nawiązać z daną stacją dwie łączności lecz różna emisją.
8. Premia
Za ułożenie hasła KONSTYTUCJA wykorzystując ostatnią literę sufiksu korespondentów premia 10 pkt.
9. Bonifikata
Uczestnicy zawodów posiadający dyplom Warszawa otrzymują dodatkowo 20 punktów
o ile w logu zamieszczą numer dyplomu i datę jego wydania.
10. Wynik końcowy
Wynik końcowy zawodów stanowi suma punktów za QSO + bonifikata + premia. Nie stosuje
się mnożników.
11. Nasłuchowcy
Punktacja jak dla nadawców. Dzienniki stacji nasłuchowych (osobno dla każdego rodzaju
emisji) muszą zawierać: datę i czas lokalny, znak stacji , znak korespondenta, oba raporty i
grupy kontrolne, obliczoną punktację. Jedna stacja może być wykazana w logu najwyżej
cztery razy (dwa razy 3.5 i dwa razy 7.0MHz).
12. Klasyfikacja
Uczestnik zawodów może być sklasyfikowany wyłącznie w jednej kategorii.
Kategorie:
A. Pasmo 3.5 MHz SSB (3.5 MHz emisja SSB)
B. Pasmo 3.5 MHz CW (3.5 MHz emisja CW)
C. Pasmo 3.5 MHz MIXED (3.5 MHz emisja CW+SSB)
D. Pasmo 7MHz SSB (7.0 MHz emisja SSB)
E. Pasmo 7 MHz CW (Pasmo 7MHz emisja CW)
F. Pasmo 7MHz MIXED (7.0 MHz emisja CW+SSB)
G. Pasma KF MIXED (Łącznie 3.5+ 7 MHz emisja CW + SSB)
H. Pasma KF CW (łącznie 3.5 i 7MHz)
I. Pasma KF SSB (łącznie 3.5 i 7 MHz)

J. QRP Mixed (3.5+7.0 MHz emisja CW+SSB)
K. SWL Mixed (łącznie 3.5 i 7MHz emisja CW+SSB)
13. Dzienniki zawodów.
Dzienniki zawodów ze stroną sumaryczną, zaznaczoną kategorią klasyfikacji (np. A - Pasmo
3,5 SSB), zaznaczonym skrótem własnego powiatu np. RWM i adresem własnym stacji,
należy wysłać w terminie 14 dni (decyduje data wysyłki). Nie jest konieczne podawanie
zgłaszanego wyniku czy hasła KONSTYTUCJA - te czynności wykona program obliczający
zawody, ale koniecznym jest podanie numeru posiadanego Dyplomu "Warszawa".
Dzienniki w postaci elektronicznej preferowany format cabrillo lub fil /cabrillo - log w tym
formacie generowany jest przez programy do logowania w zawodach - MixW, N1MM, CT i
inne; fil - log w tym formacie generowan jest przez program do zawodów krajowych
autorstwa LA0FX/ - w nazwie pliku prosimy o podanie znaku stacji - przykład sp5psl.cbr lub
sp5psl.fil) należy wysłać na adres e-mail: ot25@pzk.org.pl lub sp5jxk@tlen.pl
Pozostałe dzienniki na adres: Warszawski Oddział Terenowy PZK, skr. poczt. 3, 00-955
Warszawa 15, z dopiskiem Zawody Warszawskie.
14. Nagrody i wyróżnienia.
Komisja ustali ilość dyplomów i pucharów w odpowiedniej kategorii w zależności od ilości
uczestników. Za udział w zawodach każda stacja otrzymuje dyplom.
15. Wyniki.
Zgłaszane wyniki będą publikowane na stronie www WOT PZK.
Wyniki zawodów zostaną opublikowane na stronie WOT PZK w Internecie, w RBI,
komunikacie oddziałowym WOT i Magazynie Świat Radio i MK QTC oraz rozesłane via email. Termin zakończenia prac Komisji Zawodów - 30.05.2006r. O sposobie wręczenia
nagród będzie podana informacja w oddzielnym komunikacie.
16. Dyskwalifikacja.
Podstawą do dyskwalifikacji może być: nie sportowe zachowanie, przekroczenie regulaminu i
przepisów, nieprzestrzeganie band planu, nieczytelny lub źle wypełniony dziennik, nadesłanie
dziennika po terminie (będzie wykorzystany do kontroli). Łączności nie zalicza się w
przypadku: niezgodności grup kontrolnych oraz różnicy czasu ponad 5 minut.
17. Decyzje komisji zawodów są ostateczne.
18. Uwagi końcowe
Zawody Warszawskie rozliczane są tak jak SP-DX-Contest elektronicznie programami
udostępnionymi i zaadaptowanymi przez Marka - SP7DQR. Przysyłając log papierowy
opóźniasz prace komisji zawodów, bo ktoś z komisji musi przepisać Twój log. Jeżeli
możesz to przepisz log programem Marka - na naszej stronie jest instrukcja w dziale Dla
początkujących - Zawody Krajowe - Nasłuchowcy - operatorstwo. A najlepiej loguj
komputerowo - instrukcję "krok po kroku" znajdziesz w Dziale dla poczatkujących - Zawod
Krajowe Nadawcy - logowanie komputerowe - program LA0FX. A jeżeli z jakichś powodów
nie możesz przepisać to wyślij log papierowy jak najszybciej - a nasi wolontariusze
przepiszą Twój log.
Manager Zawodów Warszawskich Janusz "Jan" sp5jxk/sn5j

