Podmínky závodu
Datum konání: Každou neděli.
Čas konání: Závod se koná 17:30 do 18:00 UTC od 1.3. do 15.11. ( letní čas )
15:00 do 15:30 UTC od 16.11. do konce února
Druh provozu: CW.
Závod se jede ve dvou etapách: 1. etapa 17:30:00 – 17:44:59 UTC
2. etapa 17:45:00 – 17:59:59 UTC letní čas
1. etapa 15:00:00 – 15:14:59 UTC
2. etapa 15:15:00 – 15:29:59 UTC zimní čas
Závodní kategorie:

do 100 W výkonu
do 5 W výkonu (Stanice pracující v této kategorii za svojí značkou uvádí /Q).

Předávaný kód: RSTNR Kde NR je třímístné číslo spojení.
Pracuje se systémem SPRINT. ( tj. Najít stanici volající výzvu, navázat QSO a nasledně
buď dát svoji výzvu a nebo hledat novou stanici s výzvou. Záleží jen na Vás jakou taktiku zvolíte ).
Pileup může 100W a nemusí se přelaďovat.
Pokud se přihlásí pileup tak za spojení s touto stanicí je 5 bodů
samotnému pileupu se připočítá 10 bodů do tabulky dlouhodobých výsledků.
Závodní kmitočet: V rozsahu 3535 KHz až 3560,5 KHz.
Bodování: Každé platné spojení se započítává 1 bodem.
Za spojení se stanicí pracující do 5W ( /Q ), 2 body.
Za spojení se zvýhodněnou stanicí 3 body. ( To jsou tři stanice, které v předcházejícím kole získali
nejméně bodů v kategorii LOW )
Za spojení s pileup stanicí 5 bodů. ( Zájemci se mohou přihlásit pokud pileup ještě nebude znám )
Pokud některá stanice deník nezašle, pak toto spojení se uznává pouze v tom případě, vyskytne-li se
tato značka v denících ostatních stanic minimálně 3x.
Násobiče nejsou a výsledek ze závodu je stanoven prostým součtem bodů.
Čas musí být udáván v UTC s přesností plus mínus 1 minuta.
Po závodě: na kmitočtu 3540 až 3544 Khz, bude proveden záznam. Od 18:05 do 18:08 UTC
(15:35 - 15:38 UTC ) vysílejte svoji značkou s výkonem, který jste použili v závodě. Toto bude
nahráváno a zveřejněno na webu. Slouží pro Vaši orientaci o kvalitách Vašich antén a signálů.
Deník ze závodu: Deník se zasílá na Emailovou adresu:" lubos.ok1fgd (at) seznam.cz"
Do předmětu emailu napište svoji značku. Připojte i svůj komentář.
Deník zasílejte ve formátu Cabrillo, nebo TXT .
Vyhodnocení závodu: Deníky se přijímají do pondělí 10:00 UTC ( 12:00 místního času ).

Poznámka: Předávané kódy jsou shodné jako v závodě CQ WPX. Mělo by tedy fungovat toto
nastavení.
Vyhodnocení bude v pondělí po 14:00 UTC ( 16:00 místního času ).

