
Regulamin zawodów
„Zaślubiny Polski z Morzem 10 Lutego 1920r.”

1. Celem zawodów jest przypomnienie historycznego zdarzenia oraz zainteresowanie uczestników
sprawami Morza.
2.  Organizatorem  jest  Sekcja  Krótkofalowców  GALEON  SP2YWL  przy  Miejskim  Klubie
Sportowym we Władysławowie.
3.  Zawody  dostępne  są  dla  radiostacji  indywidualnych,  klubowych  i  nasłuchowców,  którzy
zobowiązani są do pracy zgodnie z posiadanymi pozwoleniami – z zastrzeżeniem, że maksymalna
moc  nadajnika  nie  może  przekraczać  100  W.  Za  uczestników  uważa  się  operatorów,  którzy
przeprowadzili w zawodach minimum 5 QSOs/HRDs w sposób określony w regulaminie i przesłali
w terminie  swój  log  do  klasyfikacji.  Licencjonowani  nadawcy nie  mogą  być  klasyfikowani  w
grupie SWL.
4. Zawody odbywają się 10 lutego 2018r., trwają od godziny 16:00 do 18:00 UTC (17:00 – 19:00
czasu lokalnego) w paśmie 80 metrowym emisjami CW i SSB. Nie dopuszcza się QSOs cross-
mode. Wszystkie stacje biorące udział w zawodach obowiązuje 5 min. QRT przed i po zawodach.
6. Wywołanie w zawodach:
Na CW – test SP.
Na SSB - wywołanie w zawodach, można podać dodatkowo nazwę zawodów.
7. Raporty i grupy kontrolne
Podczas  zawodów  wymieniamy raporty  składające  się  z  RS  lub  RST oraz  numeru  kolejnego
łączności. Stacje z powiatu puckiego podają raport RS lub RST i nadają słowo „PUCK”.
8. Łączności
-  W zawodach punktowane są tylko bezbłędne dwustronne łączności  przeprowadzone w czasie
wykazanym w logach obu korespondentów, przy rozbieżności nie większej niż 3 minuty.
- Z tą samą stacją można przeprowadzić max. 2 QSO różnymi emisjami.

9. Klasyfikacja
Zawody będą rozliczane z podziałem na następujące kategorie:

A - jeden operator, jeden nadajnik z mocą do 5W (QRP)
       1. SSB
       2. CW
      3. MIXED

B - jeden operator, jeden nadajnik z mocą powyżej 5W, ale nie przekraczającą 100W
       1.SSB
       2. CW
       3. MIXED

C - wielu operatorów, jeden nadajnik (tylko MIXED) z mocą nie przekraczającą 100W
D - stacje nasłuchowe (tylko MIXED)
E - log do kontroli

Każdy zawodnik może być sklasyfikowany tylko w jednej kategorii. Maksymalna moc nadajnika
QRP to 5W , pozostałe stacje do 100W.
10. Punktacja
Za bezbłędnie przeprowadzoną łączność ze stacją z powiatu puckiego przyznawane będą  2 pkt.,
pozostałe  bezbłędne  łączności  1  pkt.  Nie  ma  mnożników.  Wynikiem będzie  suma  zdobytych
punktów. Komisja do obliczania i weryfikacji przeprowadzonych QSO będzie stosowała program
komputerowy autorstwa SP7DQR.
Łączności stacji, które prześlą logi do kontroli tzw. Checklog zostaną zaliczone korespondentom.
11. Stacje nasłuchowe
- punktacja jak w przypadku nadawców
- punkty przyznają obie z nasłuchiwanych stacji



- w logu nasłuchowym znak stacji może zostać wykazany dwa razy różnymi emisjami  jako stacja
nasłuchiwana, dwa razy jako korespondent. 

12. Logi
Dzienniki pracy wyłącznie elektroniczne w formacie cabrillo, prosimy przesłaćw terminie 7 dni na
adres  e-mail  zawody@sp2ywl.pl .  W temacie  oraz  w  nazwie  pliku  z  logiem  prosimy  podać
używany w zawodach znak, grupę i kategorię. Przykład: SP1XXX-A-SSB lub SP1XXX-B-MIXED

Dla  pewności  dostarczenia  przesyłki  serwer  będzie  generował  automatyczne  potwierdzenia
odebrania wiadomości e-mail. Lista odebranych logów zostanie podana na witrynie internetowej
organizatora www.sp2ywl.pl

13. Termin ogłoszenia wyników
Zawody zostaną rozliczone w ciągu trzech miesięcy.  Wyniki  zostaną opublikowane na witrynie
internetowej organizatora oraz w periodykach krótkofalarskich.
14. Nagrody
Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych grupach i kategoriach zostaną wyróżnione dyplomami.
/certyfikaty do pobrania na stronie organizatora zawodów/ Nagrody rzeczowe lub puchary możliwe
będą jedynie przy zgłoszeniu się sponsorów.
15. Uwagi i zalecenia
Do logowania  komisja  zaleca używanie darmowego programu autorstwa Marka SP7DQR – do
pobrania pod adresem internetowym http://www.sp7dqr.pl/zawody.php
Dziennik stacji organizatora SP2YWL (SN2K, 3Z2X) oraz dzienniki członków komisji zawodów i
klubu Galeon zostaną użyte do kontroli.
16. Dyskwalifikacja
Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany w przypadku rażącego naruszenia zapisów regulaminu,
mocy nadawczej stacji, za nie sportowe zachowanie oraz za pracę poza czasem zawodów 
17. Komisja
Komisja  zawodów  ma  prawo  do  podejmowania  decyzji  ostatecznych  i  rozstrzygania  sytuacji
nietypowych i nie ujętych regulaminem.
W skład komisji wchodzą: 
Szymon Myślisz – SQ2SIT, Jan Kupski – SP2FWC i wytypowany trzeci członek komisji.
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