UBA DX Contest 2015
UBA bu Contest’in İletişim, Enformasyon ve Kültür’den Sorumlu EC Komisyonu’nun ev sahipliğinde yapıldığını duyurmaktan onur duyar.
Tek Operatör / CW ve SSB dallarında en yüksek skora sahip Avrupa Birliği üye istasyonu 28. AVRUPA BİRLİĞİ KUPASI ile ödüllendirilecektir.

1 - Amaç
UBA Contest’i içerisinde WABP ve EC Ödülleri’ni kazanmak için mümkün olan en çok sayıda Belçika ve diğer ülke istasyonlarıyla iletişim kurmak.

2 - Süreler
SSB – 31 Ocak – 1 Şubat, 2015 (her yıl Ocak ayının son Cumartesi günü başlar).
CW – 28 Şubat – 1 Mart, 2015 (her yıl Şubat ayının son Cumartesi günü başlar).
Cumartesi 13:00 UTC ile Pazar 13:00 UTC arasında devam edecektir.

3 - Kategoriler
QTH’i Belçika olan İstasyonlar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AH – Tek Operatör 6 Saat Yüksek Güç Bütün Bandlar
AL - Tek Operatör 6 Saat Düşük Güç Bütün Bandlar
BH - Tek Operatör 12 Saat Yüksek Güç Bütün Bandlar
BL - Tek Operatör 12 Saat Düşük Güç Bütün Bandlar
CH - Tek Operatör 24 Saat Yüksek Güç Bütün Bandlar
CL - Tek Operatör 24 Saat Düşük Güç Bütün Bandlar
D – Birden Fazla Operatör Bütün Bandlar
E – Tek Operatör QRP Bütün Bandlar (En fazla 18 saat devam etmek kaydıyla)
BASE- Tek Operatör Başlangıç Sınıfı Lisans (Yalnızca başlangıç sınıfı lisansa sahip ON2/ON3 istasyonlarının katılımına açıktır)
F – SWL (ONL) Bütün Bandlar (Kurallar 12. Maddede belirtilmiştir).

QTH’i Belçika Dışında Olan İstasyonlar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A10HP - Tek Operatör 10 metre Bandı Yüksek Güç (24 saat çalışmak mümkündür)
A10LP - Tek Operatör 10 metre Bandı Düşük Güç (24 saat çalışmak mümkündür)
A15HP - Tek Operatör 15 metre Bandı Yüksek Güç (24 saat çalışmak mümkündür)
A15LP - Tek Operatör 15 metre Bandı Düşük Güç (24 saat çalışmak mümkündür)
A20HP - Tek Operatör 20 metre Bandı Yüksek Güç (24 saat çalışmak mümkündür)
A20LP - Tek Operatör 20 metre Bandı Düşük Güç (24 saat çalışmak mümkündür)
A40HP - Tek Operatör 40 metre Bandı Yüksek Güç (24 saat çalışmak mümkündür)
A40LP - Tek Operatör 40 metre Bandı Düşük Güç (24 saat çalışmak mümkündür)
A80HP - Tek Operatör 80 metre Bandı Yüksek Güç (24 saat çalışmak mümkündür)
A80LP - Tek Operatör 80 metre Bandı Düşük Güç (24 saat çalışmak mümkündür)
CHP – Tek Operatör Yüksek Güç Bütün Bandlar (24 saat çalışmak mümkündür)
CLP – Tek Operatör Düşük Güç Bütün Bandlar (24 saat çalışmak mümkündür)
D – Birden Fazla Operatör Bütün Bandlar
E – Tek Operatör QRP Bütün Bandlar (En fazla 18 saat devam etmek kaydıyla)
F – SWL Bütün Bandlar (Kurallar 12. Maddede belirtilmiştir).

Açıklamalar:

•
•
•
•
•

Yarışmaya “D” kategorisinden katılan istasyonlar “10 dakika” kuralına uymalıdır. Bu kategorideki istasyonlar bulundukları bandı değiştirmeden önce
aynı band içinde 10 dakika beklemek zorundadır. Söz konusu band içinde yapılan ilk QSO bu sürenin başlangıcı sayılır. “Çarpan-istasyon” (belirlenen ikinci bir
frekansta durmak ya da sürekli olarak CQ yapmak için çalışan ikinci bir istasyon) kullanımına, çalışma farklı bandlarda gerçekleştiriliyorsa izin verilmektedir.
Yüksek Güç: 100 Watt’tan fazla çıkış gücü
Düşük Güç: 100 Watt’tan az çıkış gücü
QRP SSB için azami çıkış gücü 10 Watt, QRP CW için azami çıkış gücü 5 Watt olarak belirlenmiştir
Başlangıç Sınıfı Lisans sahibi Belçika istasyonları log’larında açıkça belirtmek şartıyla BASE’den farklı bir kategoride yarışmaya katılabilirler.

4 - Bandlar
•
•

Contest’te 80, 40, 20, 15 ve 10 metre bandları kullanılacaktır. Contest süresince IARU Band Planı’nda belirtilen ve UBA HF Contest Ekibi tarafından belirlenen
frekanslara uyulmalıdır. Bu doğrultuda belirlenen çalışma frekansları aşağıdaki gibidir:
SSB: 3.600 - 3.650, 3.700 - 3.775, 7.060 - 7.100, 7130 - 7200, 14.125 - 14.300, 21.175 - 21.350 ve 28.400 - 28.700 MHz.
CW: 3.510 - 3.560, 7.000 - 7.025, 14.000 - 14.060, 21.000 - 21.080 ve 28.000 - 28.070 MHz.
3.500 - 3.510 ve 3.775 - 3.800 MHz frekans aralıkları DX haricinde kullanılmamalıdır (başka bir deyişle, bu bölümlerde kimse “CQ Contest” çağrısı yapmamalıdır).

5 - Contest Çağrısı ve Rapor Paylaşımı
Contest çağrısı CW için "TEST UBA" - SSB için "CQ UBA" olarak belirlenmiştir.

Rapor Paylaşımı:

•
•

ON istasyonları: RS(T) + 001’den başlayan sıra numarası + Bulunulan Belçika Şehri . Şehir ismi bu paylaşımın bir parçasıdır ve log’larda açıkça
belirtilmelidir.
DX istasyonları: RS(T) + 001’den başlayan sıra numarası.

6 - Puanlama
•
•
•

QTH’i Belçika olan İstasyonlar
Bir Belçika istasyonu ile yapılan QSO 1 puan,
Avrupa Birliği üyesi DXCC ülkeleriyle yapılan her bir QSO 2 puan,
Diğer bütün ülkelerle yapılan QSO’lar 3 puan olarak değerlendirilecektir.

QTH’i Belçika Dışında Olan İstasyonlar

•
•
•

Bir Belçika istasyonu ile yapılan QSO 10 puan,
Avrupa Birliği üyesi DXCC ülkeleriyle yapılan her bir QSO 3 puan,
Diğer QSO’lar 1 puan olarak değerlendirilecektir.
Belçika ile yaptığınız QSO’ların toplam QSO sayısı içerisindeki payına göre ek puanlama yapılabilir. Örneğin, yaptığınız 320 QSO’nun 50’si, yani %15,6’sı Belçika ile
yapılmışsa, Belçika QSO’lardan kazanacağınız (50x10) 500 puanın %15,6’sı olan 78 puan toplam QSO puanınıza eklenecektir. Bu hesaplama log kontrolü
esnasında yapılacaktır.

7 – Çarpanlar
QTH’i Belçika olan İstasyonlar
Her band için bütün DXCC ülkeleri bir kez,

•
•
•

QTH’i Belçika Dışında Olan İstasyonlar
Her band içinde bir kez çarpan hesabında kullanılacaktır.
Bütün Belçika Şehirleri: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB and WV. Brüksel Bölgesi: BR.
Bütün Belçika çağrı işareti ön ekleri e.g. ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4, etc...
Avrupa Birliği üyesi olan DXCC ülkeleri: 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 ve YO.
Açıklama: Belçika istasyonları ile yapılan QSO’ların hesaplanmasında şehir ve ön ek kullanımı nedeniyle 2 çarpan kullanılacaktır.

8 – Sonuç Puanı
Bütün bandlarda yapılan QSO’lardan elde edilen puanların toplam çarpan puanı ile çarpılmasıyla hesaplanır.

9 – Özel Hükümlar
DX-Cluster kullanımına izin verilmemektedir. “Self-spotting” yapmak kesinlikle yasaktır.

10 - Log
Log sayısı: Her istasyon için yalnızca 1 log kabul edilecektir.
Yalnızca CABRILLO log’ları kabul edilecektir. Lütfen dosyanızı ÇAĞRIİŞARETİ.CBR ya da ÇAĞRIİŞARETİ.LOG dosya ismiyle (ÇAĞRIİŞARETİ yerine çağrı
işaretinizi yazarak) oluşturunuz (örneğin ON7SS.LOG).
Lütfen dosyanızı doğru Cabrillo formatında gönderdiğinizden emin olun. Cabrillo açıklamaları UBA web sitesinde bulunmaktadır.

Log'unuz;
* Log dosyası e-postaya eklenmiş olarak gönderilmelidir
* Log sıkıştırılmış dosya olarak gönderilmemelidir
* Birden fazla dosya ekilemeyiniz
* E-postanın konu satırında Çağrı işaretiniz yapılmalıdır
* Olası sorunları önlemek için, göndermeden önce bir metin editörü üzerinden Log'unuzu kontrol etmek için bir dakikanızı ayırın.
* Log formatıyla ilgili daha fazla bilgi için ;
adresine bakınız
* Yarışma ile ilgili daha fazla bilgiye ;
adresinden ulaşabilirsiniz

http://www.on5zo.be/2012/02/12/how-to-edit-your-cabrillo-for-the-uba-dx-contest/

http://www.uba.be/sites/default/files/uploads/hf_contests/uba_contest_info.pdf

Kağıda yazılmış log’lar artık kabul edilmemektedir! Web tabanlı bir Cabrillo uygulaması WA7BNM web sitesinde bulunmaktadır.
Cabrillo başlığı aşağıdaki içeriğe sahip olmalıdır:

•
•
•
•
•

Çağrı işaretiniz.
Adınız, soyadınız ve açık adresiniz.
Yarışmaya hangi kategoriden katıldığınız. Kategori belirtilmeyen log’lar en yüksek kategori olan BİRDEN FAZLA OPERATÖR kategorisi
üzerinden hesaplanacaktır. (Eğer gerekiyorsa log’unuzu “not defteri” benzeri bir yazılımla düzenleyiniz. MICROSOFT WORD KULLANMAYINIZ).
Birden fazla operatör ile yarışmaya katılan istasyonlar için bütün operatör isimlerinin yer aldığı bir liste.
Tamamlanmamış log’lar diğer operatörlerin log’larının kontrolünde referans olarak (check-log) kullanılacaktır.
Sonuçlarla birlikte yarışmaya katılan operatörlerin fotoğraflarından (.jpg veya .png) oluşan bir seçki yayınlanacağından, lütfen fotoğraflarınızı açıklamalarıyla
beraber log gönderinize ekleyiniz.
Açıklama: Log’unuz ile ilgili sorunlar yaşamanız halinde contestmanager ile irtibata geçiniz, böylelikle gerekli yardım sağlanacaktır.
UBA Contest’inde kabul edilecek Contest yazılımları:
N1MM Logger (ücretsiz yazılım).
WinOnContest - ON4AVJ tarafından hazırlanmıştır (ücretsiz yazılım).
Super Duper - EI5DI tarafından hazırlanmıştır.

11 – Son Teslim Tarihi ve Adres
Bütün log’lar contest’in tamamlandığı tarihten en geç 14 gün içerisinde gönderilmelidir.
SSB için 15 Şubat, 2015 23:59 UTC
CW için 15 Mart, 2015 23:59 UTC
Geç ulaştırılan log’lar contest dahilinde dikkate alınmayacak ve check-log olarak kullanılacaktır.
Contest log’larınızı E-mail eklentisi olarak aşağıdaki adreslere gönderiniz:
SSB için: ubassb[at]uba[dot]be (gönderiye konu olarak "UBASSB - ÇAĞRIİŞARETİNİZ" yazınız)
CW için: ubacw[at]uba[dot]be (gönderiye konu olarak "UBACW - ÇAĞRIİŞARETİNİZ" yazınız)
Log’unuzu e-postanıza ekleyerek (attachment olarak) gönderiniz, e-postanın gövdesine log’unuzu kopyalamayınız. Ayrıca log’unuzu .zip ya da .rar formatına
dönüştürmeyiniz. Bütün log’lar yukarıda belirtilen özellikleri taşımalıdır. Lütfen göndermek istediğiniz bütün bilginin log dosyasının içinde yer aldığından
emin olunuz, e-postanıza yazı olarak başka bilgi koymayınız.
Gönderinizi yaptıktan sonra log’unuzun tarafımıza ulaştığına dair bir e-posta alacaksınız. Bu e-postanın tarafınıza ulaşması, herhangi bir
otomasyon sistemi kullanmadığımız için 24 saatten uzun sürebilir. Bu yüzden lütfen sabırlı olunuz ve log’unuzu bir sonraki 24 saat içinde tekrar
göndermeyiniz.
Contest ile ilgili diğer bilgi talepleriniz için contestmanager ile iletişime geçebilirsiniz.

12 – Özel SWL Kuralları
Yalnızca Contest’te yer alan istasyonlar log olarak (puanlama amacı ile) tutulabilir. Log’larda belirtilen sütunlar şu sırayla yer almalıdır: Zaman (UTC), “Duyulan
İstasyonun” çağrı işareti, bu istasyon tarafından gönderilen tam rapor, çalışılan istasyon ve SWL’nin QTH’inden “Duyulan İstasyon” a verilen RST. Eğer duyulan
istasyonların ikisi de Contest’e katılan istasyonlar ise, kayıtlar iki istasyon için de ayrı ayrı tutulabilir ve iki çağrı işareti ayrı ayrı “Duyulan İstasyon” sütununa
yazılabilir. Aynı istasyon belirli bir band içinde en fazla bir kez duyulan istasyon olarak kayıt altına alınabilir. “Çalışılan İstasyon” sütünunda aynı istasyon aynı band
içinde en fazla 10 kez kayıt altına alınabilir.
Lütfen SP7DQR tarafından ücretsiz olarak paylaşılan SWL_dqr_Log programını http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html adresinden indirerek kullanınız.

13 - Contest Sertifikaları
Sertifikalar UBA web sitesinden indirilebilir.
Avrupa Birliği Kupası, Avrupa Birliği içerisinde tek operatör kategorisinde (A, C veya E) hem CW hem de SSB klasmanında en çok puan alan istasyona verilecektir.

14 - Cezalar ve Diskalifiye Olma Durumu
Cezalar:

•
•
•

Eksik ya da yanlış raporla tamamlanmış QSO’lar “0” puan alacaktır. Başka bir ceza uygulanmayacaktır.
Karşı istasyonun log’unda yer almayan QSO’lar “0” puan alacaktır. Başka bir ceza uygulanmayacaktır.
“10 dakika” kuralının ihlal edildiği QSO’lar “0” puan alacaktır. Başka bir ceza uygulanmayacaktır.
Diskalifiye Olma Durumu

•
•

Sahtecilik, gerçek dışı log doldurma ve açık, tekrarlanmış ve kasti biçimde Contest kurallarının ihlali,
Sürekli ya da tekrarlanmış biçiminde IARU band planının ihlal edilmesi veya toptan yok sayılması halinde uygulanacaktır.

Nihai karar Contest komitesi tarafından alınır.

Güncelleyen - TA5FA

