UBA DX Contest - regler
UBA DX Contest 2012
UBA har äran att meddela att denna tävling genomförs med stöd av EG-kommissionen,
ansvarig för kommunikation, information och kultur.
Den 25:e Europeiska unionens trofé kommer att tilldelas den Single operator inom EU med
den högsta poängen från både CW- och SSB-tävlingen.

1 – Syfte
Att kontakta så många belgiska och övriga amatörer som möjligt samt att underlätta uppgiften
med att uppnå WABP och EC Awards i "UBA Contest".

2 – Datum och tid
SSB - 28 januari - 29 januari 2012 (börjar varje år den sista lördagen i januari).
CW - 25 februari - 26 februari 2012 (börjar varje år den sista lördagen i februari).
Från 13:00 UTC på lördag till 13:00 UTC på söndag.

3 – Kategorier
Stationer med QTH i Belgien
• AH – Single operator 6 timmar Hög effekt alla band,
• AL – Single operator 6 timmar Låg effekt alla band,
• BH - Single operator 12 timmar Hög effekt alla band,
• BL - Single operator 12 timmar Låg effekt alla band,
• CH - Single operator 24 timmar Hög effekt alla band,
• CL - Single operator 24 timmar Låg effekt alla band,
• D - Multi operator alla band,
• E – Single operator QRP alla band (maximalt 18 timmars aktivitet),
• BASE – Single operator ”Basic”-licens (begränsat till ON2/ON3 stationer med en
operatör som innehar en ”Basic”-licens),
• F - SWL (ONL) alla band (regler under punkt 12).
Stationer med QTH utanför Belgien
• A10HP – Single operator 10 meter Hög effekt (24 timmars aktivitet tillåten),
• A10LP – Single operator 10 meter Låg effekt (24 timmars aktivitet tillåten),
• A15HP – Single operator 15 meter Hög effekt (24 timmars aktivitet tillåten),
• A15LP – Single operator 15 meter Låg effekt (24 timmars aktivitet tillåten),
• A20HP – Single operator 20 meter Hög effekt (24 timmars aktivitet tillåten),
• A20LP – Single operator 20 meter Låg effekt (24 timmars aktivitet tillåten),
• A40HP – Single operator 40 meter Hög effekt (24 timmars aktivitet tillåten),
• A40LP – Single operator 40 meter Låg effekt (24 timmars aktivitet tillåten),
• A80HP – Single operator 80 meter Hög effekt (24 timmars aktivitet tillåten),
• A80LP – Single operator 80 meter Låg effekt (24 timmars aktivitet tillåten),
• CHP – Single operator Hög effekt alla band (24 timmars aktivitet tillåten),
• CLP – Single operator Låg effekt alla band (24 timmars aktivitet tillåten),

•
•
•

D - Multi operator alla band,
E - Single operator QRP alla band (maximalt 18 timmars aktivitet),
F - SWL alla band (regler under punkt 12).

Anmärkningar:
• Stationer i kategori D begränsas av "10 minuters-regeln". En station som kallar måste
befinna sig minst 10 minuter på ett band innan man byter band. Starttiden bestäms av
det första QSO på ett specifikt band. Användning av en multiplikatorstation är dock
tillåtet, men endast för att köra en multiplikator på ett annat band.
• Hög effekt > 100 Watt uteffekt.
• Låg effekt < 100 Watt uteffekt.
• QRP SSB max 10 Watt uteffekt, CW max 5 Watt uteffekt.
• Belgiska innehavare av en ”Basic”-licens får ange en annan kategori än BASE, men
detta måste tydligt anges i loggen.

4 – Band
Band som får användas: 80, 40, 20, 15 och 10 meter. IARUs bandplan samt de frekvenser som
föreslagits av UBA HF tävlingskommittén måste följas. Vid detta tillfälle är följande
frekvenser att föredra:
• SSB: 3.600 - 3.650, 3.700 - 3.775, 7.060 - 7.100, 7.130 – 7.200, 14.125 - 14.300,
21.175 - 21.350 och 28.400 - 28.700 MHz.
• CW: 3.510 - 3.560, 7.000 - 7.025, 14.000 - 14.060, 21.000 - 21.080 och 28.000 28.070 MHz.
Bandsegmenten 3.500 - 3.510 och 3.775 - 3.800 skall inte användas till annat än för DXkontakter (detta innebär ingen kallar "CQ Contest" i dessa segment).

5 – Tävlingsanrop och rapport
CW "TEST UBA" - SSB "CQ UBA".
Rapport:
• ON-stationer: RS(T) + serienummer från 001 + Belgiska provinser. Provinsen är en
del av rapporten och skall anges i loggen.
• DX-stationer: RS(T) + serienummer från 001.

6 – Poäng
Stationer med QTH i Belgien
• Ett QSO med en belgisk station 1 poäng,
• Ett QSO med en station i ett av DXCC-länderna i Europeiska unionen enligt listan
nedan 2 poäng,
• Alla andra QSO 3 poäng.
Stationer med QTH utanför Belgien
• Ett QSO med en belgisk station 10 poäng,
• Ett QSO med en station i ett av DXCC-länderna i Europeiska unionen enligt listan
nedan 3 poäng,
• Alla andra QSO 1 poäng.

En extra bonus ges beroende på andelen QSO med Belgien av dina totala giltiga QSO.
Exempel: 50 QSO med Belgien (500 QSO poäng) av sammanlagt 320 QSO betyder att 15,6
% av det totala QSO-antalet var med Belgien och kommer att ge dig (15,6 % av 500 belgiska
QSO-poäng) 78 extra QSO-poäng som läggs till på din totala QSO-poäng. Denna beräkning
kommer att ske efter loggkontrollen.

7 – Multiplikatorer
Stationer med QTH i Belgien
Alla DXCC-länder en gång på varje band.
Stationer med QTH utanför Belgien
En gång på varje band.
• Alla belgiska provinser: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB och WV. Regionen
Bryssel: BR.
• Alla belgiska prefix t ex ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4, o.s.v
• Följande DXCC-länder från Europeiska unionen: 5B, 9H, CT, CT3, CU, DL, EA,
EA6, EA8, EI, ES, F, FG, FM, FR, FY, G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW, HA, I, IS, LX,
LY, LZ, OE, OH, OH0, OJ0, OK, OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV/A, TK,
YL och YO.
Anmärkning: Ett QSO med en belgisk station kan ge dig 2 multiplikatorer (provins och
prefix). Multiplikatorer räknas en gång på varje band.

8 – Slutresultat
Totala QSO-poängen (på alla band) gånger det totala antalet multiplikatorer (på alla band).

9 - Särskilda villkor
DX-Cluster är tillåtet. Selfspotting är absolut förbjudet.

10 – Loggar
Antal loggar: Endast 1 logg per station kommer att godtas.
Vi kommer bara att acceptera CABRILLO-loggar. Byt namn på filerna till
MYCALL.CBR eller MYCALL.LOG där "MYCALL" är din anropssignal. (Exempelvis
ON7SS.LOG).
Kontrollera att du skickar in rätt Cabrillo-format. Cabrillo instruktioner kan hittas på
webbplatsen för UBA.
Pappersloggar: Inga pappersloggar accepteras längre! En Cabrillo webbapplikation finns på
webbplatsen för WA7BNM.
Cabrillo-huvudet måste innehålla:
•
•
•

•

Din anropssignal.
Ditt namn och fullständig adress.
Den kategori som du deltog i. Loggar där kategorin inte framgår kommer att
placeras i den högsta kategorin, vilket är MULTIOPERATOR. (Vid behov
redigera din logg med en textredigerare. ANVÄND INTE MICROSOFT WORD).
För Multi operator stationer, en fullständig lista över operatörerna.

Ofullständiga loggar kommer att användas som "Check logs".
Ett urval bilder (.jpg eller .png) på radioamatörer under tävlingen kommer att publiceras i
samband med resultatet, så sänd oss din bild och kommentarer tillsammans med din
tävlingslogg!
Kommentar: Om du får problem med din logg, kan du kontakta contestmanager så kommer
vi att försöka hjälpa dig.
Contestprogram som stöder UBA-tävlingen.
N1MM Logger (freeware).
WinOnContest från ON4AVJ (freeware).
Super Duper från EI5DI.

11 - Deadline och adress
Alla loggar måste skickas in senast 15 dagar efter tävlingen.
13 februari 2012 23:59 UTC för SSB.
14 mars 2012 23:59 UTC för CW.
För sent inkomna loggar kommer inte att beaktas för tävlingen och kommer att behandlas som
checklog.
Skicka din tävlingslogg via e-post som en bifogad fil till följande adress:
ubassb [at] uba [dot] be för SSB och skriv i ämnesraden "UBASSB - YOURCALL".
ubacw [at] uba [dot] be för CW och skriv i ämnesraden "UBACW - YOURCALL".
Skicka in din logg som en bifogad fil och inte i meddelandetexten i e-postmeddelandet. Gör
inte din fil till en zip-fil. Alla loggar måste uppfylla specifikationerna som beskrivs ovan. Se
till så att alla dina uppgifter finns i loggen. Skriv ingen extra information i
meddelandetexten i e-postmeddelandet.
Du får ett e-postmeddelande som bekräftar mottagandet av din logg. Detta kan ibland ta
mer än 24 timmar, vi använder inte någon robot, så ha tålamod och skicka inte din logg
igen innan de närmaste 24 timmarna.
Annan information som rör tävlingen kan du skicka med mail till contestmanagern.

12 - Särskilda SWL regler
Endast stationer som deltar i tävlingen kan loggas för poängberäkning. Loggen bör innehålla
kolumnvis: tid (UTC), anropssignal på "Station Heard", rapport skickad av denna station,
anropssignal på den andra stationen ”Station worked” och en RS(T) rapport på "Station
heard" vid SWLs QTH. Om båda stationerna i tävlings-QSOet hörs kan de poängberäknas
som olika stationer och anropssignalen skrivs i kolumnen "Station Heard". En station kan bara
loggas en gång per band som ”Station heard”. I kolumnen "Station worked" kan samma
station inte loggas mer än 10 gånger per band.
Använd freeware-programmet SWL_dqr_Log från SP7DQR. Programmet kan laddas ner från
http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.

13 – Tävlingsdiplom
Diplom kommer att kunna laddas ner från UBAs webbplats.

Europeiska Unionens trofé går till den station inom Europeiska unionen i Single operator (A,
C eller E) beroende på vem som får mest poäng i CW- och SSB-tävlingen.

14 - Bestraffning och diskvalificering
Bestraffning:
•
•
•

QSO med ofullständig eller felaktig rapport kommer att ge noll poäng, men inga
ytterligare avdrag kommer att tillämpas.
QSO som inte finns i loggen hos den andra stationen kommer att ge noll poäng, men
inga ytterligare avdrag kommer att tillämpas.
QSO i strid med 10 minutersregeln kommer att ge noll poäng, men inga ytterligare
avdrag kommer att tillämpas.

Diskvalificering
•
•

För fusk, påhittad loggning och tydliga, återkommande och avsiktliga överträdelser av
tävlingsreglerna.
För kontinuerliga eller upprepade överträdelser eller total negligering av IARUs
bandplan.

Tävlingskommitténs beslut är slutgiltigt.

