
Green Day - 2011 
 
 
 
1. Data i czas: od 12:00Z w dniu 11 czerwca (sobota) do 11:59Z 12 czerwca 2011 roku 
(niedziela).  
 
2. Emisje: CW, SSB, DIGITAL. 
 
4. Pasma: 160 metrów, 80 metrów, 40 metrów, 30 metrów, 20 metrów, 17 metrów, 15 
metrów, 12 metrów, 10 metrów . 
 
5. "Red Book" uczestników (grupy klasyfikacyjne):  
A - Commerson's Dolphin (commersoni Cephalorhynchus) - jeden operator, MIX (CW, SSB, 
cyfrowe);  
B - Salamander rasy kaukaskiej (caucasica Mertensielea) - jeden operator, MIX (CW, SSB, 
cyfrowe), moc nie przekracza 100 W;  
C - KIT grenlandzki (mysticetus Balaena) - jeden operator, tylko CW;  
D - Orangutan (Pongo pygmaeus) - jeden operator, tylko SSB;  
E - Little Panda (fulgens Ailurus) – wielu operatorów (zespół), MIX (CW, SSB, cyfrowe);  
F - Black Bear (americanus Euarctos) – nasłuchowcy (SWL), MIX (CW, SSB, cyfrowe);  
G - California Condor (californianus Gymnogyps) - jeden operator QRV z terytorium WFF, 
MIX (CW, SSB, cyfrowe);  
H - Saiga (tatarica Saiga) - jeden operator QRV z terytorium WFF, MIX (CW, SSB, 
cyfrowe), moc nie przekracza 100 W;  
I  - Lizard Indian (crossicaudata Manis) - jeden operator QRV z terytorium WFF, tylko CW;  
J - KILLER WIELORYBÓW BLACK (crassidens Pseudorca) - jeden operator QRV z 
terytorium WFF, tylko SSB;  
K  - White Rhino (simum Ceratotherium) - wiele operatorów QRV z terytorium WFF, MIX 
(CW, SSB, DIGITAL).  
 
6.1. Uwagi:  
- Uczestnicy GREEN DAY z podgrup G, H, I, J i K QRV bez specjalnych znaków 
wywoławczych, zaleca się stosowanie łamania swojego znaku przez skrót „FF”(Flora Fauna) 
np. SP2FAP/ff.  
- Uczestnikom GREEN DAY z podgrup G, H, I, J i K QRV ze specjalnymi znakami 
wywoławczymi zaleca się wcześniejsze aktywności na pasmach  
 
7. Wywołanie: "CQ GREEN DAY" na SSB i "CQ GD" na CW.  
 
8. Numery kontrolne:  
- Stacje QRV z obszarów chronionych nadają RS(T) oraz identyfikator FF np. SPFF-025 
Przy pile-upie nie należy każdorazowo podawać identyfikatora, wystarczy podawać go co 3 
QSO. Wskazane jest natomiast podawanie identyfikatora podczas  swojego wywołania  
ogólnego, na przykład, "CQ GD DE SP2FAP / SPFF-025".  
- Pozostali operatorzy nadają RS(T).  
  
9. QSOs w konkursie (uwagi):  



- Z tą samą stacją można przeprowadzić punktowane QSO na innym paśmie lub innym 
rodzajem emisji.  
- Łączności cross-band i cross-mode nie są zaliczane. 
- Wszystkie tryby cyfrowe (BPSK, RTTY) uważane są za jeden rodzaj promieniowania.  
- Nasłuchowców obowiązuje odebranie znaków i numerów kontrolnych obu stacji.  
 
10. Punktacja:  
- każde QSO ze stacją „FF”: 1 pkt.  
- każde pozostałe QSO – 1 pkt.    
Stacje nie pracujące z obszarów FF mogą nawiązywać QSO TYLKO ze stacjami QRV z FF.   
- dla SWL punktacja jest podobna.  
Uwaga! Punkty za QSOs ze stacjami QRV w ramach WFF, które nie przyślą logów nie będą 
zaliczane.   
 
11. Mnożniki:   
- Dla uczestników podgrup A, B, C, D, E i F, każdy nowy WFF daje jeden punkt 
mnożnikowy – niezależnie od pasma i emisji.  
- Dla uczestników podgrupy G, H, I, J i K każdy Kraj DXCC – 1 pkt. mnożnikowy 
 
12.Wynik końcowy: suma punktów za QSOs x mnożnik.  
  
13. Nagrody:  
- Zwycięzcy każdej podgrupy otrzymują GREEN DAY GLOBE. Warunkiem jest udział w 
danej grupie co najmniej 5 uczestników.  
- Za miejsca 2 i 3 miejsce – dyplomy. 
- Wszyscy uczestnicy w podgrupach G, H, I, J i K, które wezmą udział w GREEN 
EXPEDITION otrzymają specjalne certyfikaty, a dwie najlepsze wyprawy otrzymają nagrody 
rzeczowe w postaci wydrukowanych QSL (wysłanych następnie na podstawie otrzymanego 
logu do wszystkich korespondentów).  
- Zwycięzca konkursu za najlepszy film zostanie nagrodzony GREEN DAY 2011/TV Glob. 
Za 2 i 3 miejsca - zostaną pamiątki.   
- Komitet Organizacyjny GREEN DAY może dodatkowo wyróżnienie szczególnie wybitnych 
uczestników.  
 
Uwaga! Dla 3 najlepszych polskich ekspedycji (w grupach G, H, I, J i K)  – specjalne 
dyplomy uznania (pod warunkiem udziału co najmniej 3 stacji). Za najlepszy 
fotoreportaż z wyprawy SPFF – nagroda rzeczowa redakcji MK QTC.  
    
14. Wymagania dotyczące logów:  
Akceptowane są logi w formacie Cabrillo. Uczestników podgrup G, H, I, J i K obowiązuje 
dołączenie do logu wszelkich dowodów na jego pracę z obszaru chronionego w Green Day 
(zdjęcia, pismo od dyrekcji danego parku, fotografia GPS, dane APRS, itp.).  
 
15. Termin wysyłki logów: 30 dni, na adres  day@wff44.org 
 
16.1 EXPEDITION GREEN.  
W celu wspierania idei "zielonych" pomysłów Fundacji WFF prowadzony jest odrębny 
konkurs dla uczestników grup G, H, I, J i K. Członkowie wypraw powinni mieć  
rzeczywisty wpływ i wkład w ochronę przyrody i środowiska. Na przykład:  
- Zasadź drzewko (drzewka);  



- Sprzątanie terenów leśnych, parkowych, rzek, jezior ci w lasach, parkach, wzdłuż rzek, 
jezior i innych obszarów naturalnych;  
- Zbuduj karmiki lub zwierząt;  
- Do miejsc swoich wypraw udaj się pieszo, łodzią, rowerem, autobusem. 
- Używaj czystych, odnawialnych źródeł energii: wiatr, energia słoneczna, energia 
geotermalna, energia pływów oraz energia wodna, pierwotnych źródeł energii, którymi są 
wiatr, woda i Słońce;  
- Bądź opiekunem ptaków lub zwierząt w danym obszarze chronionym;  
 
Aby dana wyprawa otrzymał status Green Expedition dane powinny być ujęte w 
sprawozdaniu; fotografie mile widziane.  
 
16.2  TV / Video Contest GREEN DAY 2011  
Podczas trwania Green Day 2011 można jeszcze wziąć udział  konkursie filmowym 
dokumentującym problematykę ochrony przyrody, w tym potrzebę jej ochrony. Film (30 min) 
należy przesłać w terminie do 1 lipca 2011 r. Najlepsze filmy W dwóch kategoriach: Green 
Day i Green Expedition) będą nagrodzone.  
Przewodniczącym Jury Konkursu jest szef Studio GREENTV TV - Siergiej Żukow, 
RA3QDX / 3; tv@wff44.org  
 
17. Adres do wysyłania logów i sprawozdań: day@wff44.org  
 
19. Logi w formacie ADIF należy przesłać dodatkowo do serwisu WFF LogSearch na adres: 
elog@wff44.org.  
 
 


