Regulamin Zawodów „BARBÓRKA HF” 2022
Organizator: Śląski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach przy współpracy ze Śląskim Oddziałem
Terenowym OT-06 PZK w Katowicach.
Termin: 4 grudnia 2022 r. (niedziela)
- emisje: CW, SSB od godz. 15:30 do 16:59 UTC
- emisja: PSK63 od godz. 17:00 do 17:29 UTC
- emisja: RTTY od godz. 17:30 do 17:59 UTC
Pasmo: 3,5 MHz wg Band Planu.
Raporty:
- stacja organizatora SP9PNB - RS(T) + litera "O" („Olga”)
- członkowie OT-06 PZK - RS(T) + litera "B" („Barbara”)
- stacje indywidualne i klubowe, które są lub były związane z przemysłem wydobywczym (górnictwo węglowe, kopalnie soli,
siarki, rud żelaza, miedzi i cynku, kopalnie odkrywkowe i kamieniołomy, przemysł naftowy, gazowy, maszynowy, transport
pracujący na rzecz górnictwa, uczelnie i szkoły lub ich wydziały górnicze) - RS(T) + skrót "DG"
- stacje pozostałe - RS(T) + nr QSO (numeracja ciągła).
Punktacja:
QSO ze stacją podającą w raporcie
QSO ze stacją podającą w raporcie
QSO ze stacją podającą w raporcie
QSO ze stacją podającą w raporcie
Punkty na CW liczą się podwójnie.

"O" - 10 pkt
"B" - 5 pkt
"DG" - 2 pkt
numer QSO - 1 pkt

Premia:
Każdy zawodnik może zdobyć dodatkowo premię 20 pkt za ułożenie hasła "BARBÓRKA" z ostatnich liter sufiksów znaków
wywoławczych (Ó = O). Znak wybranej stacji można wykorzystać jeden raz niezależnie od emisji.
Wynik końcowy:
Suma punktów za QSO's + premia.
W razie równej ilości punktów o kolejności czołowych miejsc decyduje szybkość nawiązania łączności ze stacją organizatora.
SWL: punktacja jak dla nadawców. Obowiązuje odebranie znaków i grup kontrolnych obu stacji. Znak stacji może być
wykazany TYLKO RAZ DANĄ EMISJĄ. Emisja PSK63 oraz RTTY traktowane są jako osobne emisje.
Klasyfikacja:
A - stacje klubowe CW/SSB (mix),
B - stacje indywidualne CW,
C - stacje indywidualne SSB,
D - stacje indywidualne CW/SSB (mix),
E - DIGI
F - SWL
Uwagi:
Można być sklasyfikowanym tylko w jednej grupie.
W kat. DIGI numeracja ciągła. Raport jak w pozostałych kategoriach
Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana.
Każda stacja może w danej chwili emitować tylko jeden sygnał - na CW lub SSB.
Maksymalna moc wyjściowa nadajnika 100 W.
Nie zalicza się łączności w przypadkach:
- nawiązania łączności poza czasem trwania zawodów,
- QSO’s emisjami mieszanymi,
- niezgodności w obu logach danych o QSL lub rozbieżności czasu ponad 3 minuty,
- użycia w danej turze więcej niż jednego, WŁASNEGO znaku wywoławczego, a do Komisji dotarły dwa logi, jeden na znak
podstawowy oraz drugi na znak contestowy,
- QSO pomiędzy stacjami zainstalowanymi w tym samym miejscu lub z tym samym operatorem (QSO „Sam z Sobą”),
- braku logu korespondenta,
- przeprowadzenia mniej niż 5 QSO (wykazanych w logach korespondentów).

Uwaga:
Jakiekolwiek błędy lub niezgodności w logu jednej ze stacji korespondenta powoduje niezaliczenie punktów dla obu
korespondentów.
Stacja, która posiada Pozwolenie Radiowe wydane na klub może być klasyfikowana wyłącznie w kategorii A.
Nagrody:
Za pierwsze miejsce w grupach A, B, C, D, E, F – grawerton lub puchar oraz dyplom.
Grawertony lub puchary za 1 miejsce w każdej kategorii ufundował Śląski Zarząd Wojewódzki LOK w Katowicach.

Dyplomy:
dla każdego uczestnika Zawodów – wersja elektroniczna, do pobrania na stronie OT-06.
Dzienniki: WYŁĄCZNIE w formacje CARBILLO, w terminie 72 godziny od zakooczenia Zawodów na email:
zawody@pzk.katowice.pl – czyli do 07.12.2022 do godziny 17:59 UTC (log jako załącznik – format Cabrillo,
temat listu: znak_hf np. sp9hty_hf, nazwa załącznika: znakuczestnika.cbr np. sp9hty.cbr).
Zapis kategorii w logu: w linii CATEGORY zamieszczona wyłącznie jedna litera oznaczająca daną kategorię,
np. CATEGORY: A
Logowanie łączności wyłącznie w czasie UTC.
Komisja Zawodów zaleca sprawdzenie aktualnego czasu w systemie i w programie logującym.
Komisja zaleca stosowanie programu DQR_LOG v.3.2.9.0 do logowania łączności.
Program do pobrania ze strony autora programu Marka SP7DQR http://www.sp7dqr.pl/ .
Stacje indywidualne i klubowe podające w raportach skrót "DG" powinny w dzienniku określić nazwę i miejsce zakładu
pracy, uczelni lub szkoły (w linijce SOAPBOX: ).
Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Komisja: Marek SP9HTY, Artur SQ9BDB.

Siemianowice Śląskie, 2021.11.06

Regulamin Zawodów „BARBÓRKA VHF” 2022
Organizator: Śląski Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Katowicach przy współpracy ze Śląskim Oddziałem
Terenowym OT-06 PZK w Katowicach.
Termin: 4 grudnia 2022 r. (niedziela) od 19.00 do 19.59 UTC (obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach).
Pasmo: 144 i 145 MHz, wg Band Planu.
Emisja: FM, SSB, CW
Raporty: RS, RST + numer kolejny łączności + WW loc. np. 59 001JO90NG, 599 001 JO90NG
Punktacja: za każdy 1 km odległości (QRB) - 1 pkt, QSO z własnym lokatorem - 1 pkt.
Premie:
za QSO ze stacją SP9PNB - dodatkowo premia 50 pkt,
każdy zawodnik może zdobywać dodatkowo premię 100 pkt za ułożenie hasła "BARBÓRKA" z ostatnich liter sufiksów
znaków wywoławczych (Ó = O).
Znak wybranej stacji można wykorzystać jeden raz.

W kat MIX obowiązuje numeracja ciągła, można powtórzyć QSO inną emisją.
Stacja może być klasyfikowana tylko w jednej kategorii.
Wynik końcowy:
Suma punktów za QSO's + premia. W razie równej ilości punktów, o kolejności czołowych miejsc decyduje szybkość
nawiązania łączności ze stacją organizatora.
Uwaga: nie zalicza się łączności przez przemienniki, różnicy czasu większej od 3 min. oraz z błędnie odebranymi znakami,
raportami i grupami kontrolnymi.
Jakiekolwiek błędy lub niezgodności w logu jednej ze stacji korespondenta powoduje niezaliczenie punktów dla obu
korespondentów.
Klasyfikacja:
G - stacje indywidualne i klubowe FM,
H - stacje indywidualne i klubowe CW, SSB, FM,

SO & MO VHF FM
SO & MO VHF MIX

Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana.
Nagrody: Za pierwsze miejsce w grupach G i H – grawerton lub puchar oraz dyplom.
Grawertony lub puchary za 1 miejsce w każdej kategorii ufundował Śląski Oddział Terenowy OT-06 PZK w Katowicach.

Dyplomy: dla każdego uczestnika Zawodów – wersja elektroniczna, do pobrania na stronie OT-06.
Dzienniki: WYŁĄCZNIE w formacje CARBILLO, w terminie 72 godziny od zakooczenia Zawodów na email:
zawody@pzk.katowice.pl – czyli do 07.12.2022 do godziny 19:59 UTC (log jako załącznik – format Cabrillo,
temat listu: znak_vhf np. sp9hty_vhf, nazwa załącznika: znakuczestnika.cbr np. sp9hty.cbr).
Zapis kategorii w logu: w linii CATEGORY zamieszczona wyłącznie jedna litera oznaczająca daną kategorię,
np. CATEGORY: G
Logowanie łączności wyłącznie w czasie UTC.
Komisja Zawodów zaleca sprawdzenie aktualnego czasu w systemie i w programie logującym.
Komisja zaleca stosowanie programu DQR_LOG v.3.2.9.0 do logowania łączności.
Program do pobrania ze strony autora programu Marka SP7DQR http://www.sp7dqr.pl/ .
Decyzje komisji zawodów są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Komisja: Marek SP9HTY , Artur SQ9BDB.

Siemianowice Śląskie, 2021.11.06

