
 
Regulamin Stalowowolskich Zawodów Krótkofalarskich 2011 r. 

                    
 
Pod patronatem Komitetu Organizacyjnego Obchodów Dni Stalowej Woli przy Urzędzie Miasta Stalowa Wola 
 
Organizator:  
Klub Ł ączności SP7KKX oraz byli i obecni członkowie klubu. 
 
Termin zawodów pasmo,emisja,czas,:  
- 17 kwietnia 2011. 
- Pasmo 80m 
- emisja  SSB  
- godz. 06:05 – 07:00 UTC.  
 
Wywołanie:  
„Wywołanie w zawodach stalowowolskich”  
 
Raport :  
Stacje organizatora RS + ST /np. 59 ST/ 
Pozostałe stacje RS + nr QSO zaczynając od 01 /59 01/ 
 
Punktacja: 
QSO z każdą stacją 1pkt 
Mnożnik 1+ ilość stacji podających w raporcie ST. 
 
SW(Ls) - Obowiązuje odebranie znaków i raportów obu korespondentów. Punktacja jak dla nadawców. 
             Znak stacji może pojawić się w logu tylko jeden raz. 
 
Klasyfikacja: 
A.  Stacje indywidualne SSB                        
B.  Stacje klubowe SSB                  
C.  Stacje SWL 
 
Stacje organizatora nie będą klasyfikowane. 
 
Nagrody: 
Za zajęcie pierwszego miejsca w każdej z grup Puchar + dyplom 
Za miejsca II-III Dyplom 
 
Uwagi końcowe: 
W zawodach OBOWIĄZUJE OGRANICZENIE MOCY WYJ ŚCIOWEJ NADAJNIKA do 100W. 
 
Praca w zawodach musi odbywać się zgodnie z Ham spirit’em. Zakres częstotliwości 3700kHz do 3775kHz. Nie 
będą zaliczane łączności niepełne, przy braku potwierdzenia w dzienniku korespondenta, lub przy niezgodności 
czasu większej od 3 min. Stacje nie przestrzegające regulaminu zawodów, pracujące niezgodnie z warunkami 
licencji nie będą klasyfikowane. 
Do logowania łączności przez nadawców zaleca się stosowanie programu DQR_Log a dla nasłuchowców 
program SWL_DQR_Log obydwa dostępne na stronie http://www.sp7dqr.waw.pl/index_pl.html 
 
Dzienniki Zawodów: 
Wykaz łączności należy przesłać jako załącznik w postaci pliku Cabrillo na adres; sp7kkx_zawody@wp.pl 
podając w temacie wiadomości znak wywoławczy używany w zawodach. 
Nie wymaga się obliczania ilości zdobytych punktów. Termin nadesłania dzienników wyznacza się na 1 maja 2011. 
  
Komisja zawodów w składzie: 
SP8QJM, SQ7HIL,  ogłosi wyniki zawodów w terminie 1-go miesiąca. Wyniki będą dostępne na stronie 
http://www.sp7kkx.republika.pl oraz rozesłane do uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach wszystkich licencjonowanych operatorów polskich i zagranicznych 
oraz stacje nasłuchowe. 
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