UBA DX Контест 2012
Съюзът на Белгийските радиолюбители има честа да обяви.че това състезание,ще се проведе под патронажа на
европейската комисия,отговорна за Комуникациите , Информацията и Културата.
25-ият Трофей на Европейския Съюз,ще бъде даден за най-високия резултат един оператор от ЕС,постигнат от
двата тура CW и SSB.

1 - Цел
Да се осъществи контакт както с Белгийски радиолюбители,така и с радиолюбители от целия свят и да даде
възможност за достигане на WABP и EC Awards в UBA Contest.

2 – Периоди
SSB-Януари 28 – Януари 29, 2012 ( започва всяка година в последната събота на Януари )
CW –Февруари 25 – февруари 26 2012 ( започва всяка година в последната събота на февруари )
От 13:00 UTC в събота до 13:00 в неделя.

3 –Категории
Станции с QTH в Белгия
• АH - Един оператор 6 часа, голяма мощност всички обхвати.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

AL - Един оператор 6 часа, малка мощност,всички обхвати.
BH - Един оператор 12 часа,голяма мощност,всички обхвати.
BL - Един оператор 12 часа, малка мощност,всички обхвати.
CH - Един оператор 24 часа,голяма мощност,всички обхвати.
CL - Един оператор 24 часа,малка мощност,всички обхвати.
D - Много оператори,всички обхвати.
Е - Един оператор, QRP,всички обхвати(максимум 18 часа работа).
BASE - Един оператор , базов лиценз.(ограничение за ON2/ON3 станциите,оперирани от притежател на базов
лиценз).
F-SWL - Слушатели ( ONL ) Всички обхвати ( условия от точка 12 ).

Станции с QTH извън Белгия
• А10HP - Един оператор 10 метра обхват, голяма мощност (24 часа работа е разрешена)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A10LP - Един оператор 10 метра обхват, малка мощност (24 часа работа е разрешена)
A15HP - Един оператор 15 метра обхват, голяма мощност (24 часа работа е разрешена)
A15LP - Един оператор 15 метра обхват, малка мощност (24 часа работа е разрешена)
A20HP - Един оператор 20 метра обхват, голяма мощност (24 часа работа е разрешена)
A20LP - Един оператор 20 метра обхват, малка мощност (24 часа работа е разрешена)
A40HP - Един оператор 40 метра обхват, голяма мощност (24 часа работа е разрешена)
A40LP - Един оператор 40 метра обхват, малка мощност (24 часа работа е разрешена)
A80HP - Един оператор 80 метра обхват, голяма мощност (24 часа работа е разрешена)
A80LP - Един оператор 80 метра обхват, малка мощност (24 часа работа е разрешена)
CHP -

Един оператор, голяма мощност,всички обхвати (24 часа работа е разрешена)

CLP -

Един оператор, малка мощност,всички обхвати (24 часа работа е разрешена)

D - Много оператори ,много обхвати
E - Един оператор QRP ,всички обхвати.(най-много 18 часа работа)
F - Слушатели , всички обхвати (условията са в точка 12)

Забележки
• Станции от категория D са ограничени от правилото „10 минути”.Рън станцията трябва да остане най-малко 10
минути на обхвата преди да го смени.Началното време е определя от първата връзка направена на
обхвата.Използването на множителско-място е разрешено,но само за работа на множители на другите обхвати.
• Голяма мощност означава:изходна мощност по-голяма от 100 вата.

•
•
•

Малка мощност означава:изходна мощност по-малка от 100 вата.
QRP на SSB означава 10 вата изходна мощност,на CW 5 вата.
За Белгийските притежатели на базов лиценз е разрешено да участват в друга категория освен BASE,но това
трябва да е ясно отбелязано в отчета.

4 – Обхвати
Обхвати : 80,40,20,15,10.Банд плана на IARU е водещ.
• SSB: 3.600 - 3.650, 3.700 - 3.775, 7.060 - 7.100, 7130 - 7200, 14.125 - 14.300, 21.175 - 21.350 and 28.400 28.700 MHz.
• CW: 3.510 - 3.560, 7.000 - 7.025, 14.000 - 14.060, 21.000 - 21.080 and 28.000 - 28.070 MHz.

Сегменти от 3.500 - 3.510 и 3.775 - 3.800 не трябва да се използват освен за DX връзки.(Това означава:никой да не
вика “CQ Contest” в този сегмент.

5 - Повикване и обмен
CW "TEST UBA" - SSB "CQ UBA".
Обмен:
• ON станциите : RS(T)+сериен номер започващ от 001+Белгийскат провинция.Провинцията е част от обмена и
трябва да е отбелязана в отчета.
• DX станциите : RS(T) + сериен номер започващ от 001.

6 –Резултат
Станции с QTH в Белгия
• Връзка с белгийска станция 1 точка.

•
•

Връзка със станция от страна от Европейския съюз (изброени по-долу) 2 точки
Всички останали връзки 3 точки.

Станции с QTH извън Белгия
• Връзка с Белгийска станция 10 точки.

•
•

Връзка с станции от страните от Европейския съюз (изброени по-долу) 3 точки.

Всички останали връзки 1 точка.
Допълнителен бонус , ще бъде даван в зависимост от процента на връзките в Белгия от вашия общ брой валидни
връзки.На пример:50 връзки с Белгия (500 точки) при общ брой от 320 връзки,означава 15.6 % връзки с Белгия и ви
дава ( 15,6 % от 500 Белгийски връзки/точки) допълнително 83 точки към общия ви резултат.Тази калкулация , ще
бъде направена след проверката на отчетите.

7 – Множители
Станции с QTH в Белгия
Всички DXCC страни по един път на обхват.
Станции с QTH извън Белгия
Един път на обхват.
• Всички Белгийски провинции : AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB и WV. Региона на Брюксел : BR.

•
•

Всички Белгийски префикси както следва: ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4, и т.н.

Изброените DXCC страни от европейския съюз: 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 и YO.
Забележка: Връзка с Белгийска станция може да ви даде 2 множитела (провинция и префикс).Множителите се
броят по един път на всеки обхват.

8 - Финален резултат
Сбора от точките на всички обхвати умножен по сбора от множителите на всички обхвати .

9 - Специални условия
Използването на DX-кластер е разрешено. Самоспотването е абсолютно забранено.

10 – Отчети
Само по един отчет,ще бъде приет от една станция.
Приемат се само отчети в формат CABRILLO. Преименувайте файла на MYCALL.CBR или MYCALL.LOG ,където
"MYCALL" е вашият инициал. (Например ON7SS.LOG).
Убедете се,че изпращате правилния кабрило формат.Инструкциите за правилния кабрило формат могат да бъдат
намерени на сайта на UBA.
Хартиените отчети вече не се приемат.Web-формата за кабрило е достъпна на сайта на WA7BNM.
Главата на кабрилото трябва да съдържа:
• Вашия инициал.

•
•

Име и презиме и пълен пощенски адрес.

Категорията в която участвате.Отчетите в който категорията не е ясно обозначена , ще бъдат поставени в найвисоката категория,много оператори.( ако е необходимо да корегирате с текст едитор.НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ
MICROSOFT WORD).
• За станциите с много оператори, списъка на операторите.
Непълни ползвани като “Check log”.
Селекция от снимки (.jpg или .png) на оператори в действие,ще бъде публикувана с резултатите, затова моля
изпращайте снимки и коментари заедно с вашия отчет.
Забележки: Ако изпаднете в проблеми с отчета си, може да се свържете contestmanager и ние ще опитаме да ви
помогнем.
Контест софтуеар , който поддържа UBA Contest.

N1MM Logger (freeware).
WinOnContest from ON4AVJ (freeware).
Super Duper from EI5DI.

11 - Краен срок и адрес
Всички отчети трябва да бъдат изпратени не по късно от 15 дни след края на контеста.
Февруари 13, 2012 23:59 UTC за SSB.
Март 14, 2012 23:59 UTC за CW.
Закъснелите отчети,няма да бъдат приети за класирането и ще бъдат третирани като checklog.
Изпращайте вашите отчети чрез E-mail като прикачен файл на следните адреси:
ubassb[at]uba[dot]be за SSB и отбележете в предмета на майла "UBASSB - YOURCALL".
ubacw[at]uba[dot]be за CW отбележете в предмета на майла "UBACW - YOURCALL".
Изпращайте вашия отчет като прикачен файл а не в тялото на е-майла.Не архивирайте и не зип-вайте файла.Всички
отчети трябва да покриват условията изписани по-горе..Обърнете внимание ,дали цялата ваша информация е във
вашия отчет.Не поставяйте допълнителна информация в тялото на е-майла.
Вие ще получите е-майл за потвърждение на приемането на вашия отчет.Този процес може да отнеме понякога
повече от 24 часа.Ние не използваме робот,затова моля бъдете търпеливи и не изпращайте вашия отчет отново порано от 24 часа.
За друга информация касаеща контеста пишете на contestmanager.

12 - Условия за слушатели
Само станции участвали в контест могат да бъдат записани в отчета.Отчетите трябва да показват в колони : Време е
(UTC),инициал(на чутата станция),обмен изпратен от тази станция,Инициал на станцията работена от нея и RS(T)
рапорт за първата станция в QTH-а на слушателя.Ако и двете страни на контакта са чути те могат да бъдат броени
като отделни станции и инициала на работената станция трябва да се появи в колоната „чута станция”.Една станция
може да се появи само веднъж на обхват в колоната „чута станция”.В колоната „работена станция” една станция
може да бъде записана не повече от 10 пъти на обхват.
Моля, използвайте програмата SWL_dqr_Log от SP7DQR. Тази програма,може да бъде свалена от
http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html

13 - Сертификати
Сертификатите за участниците,ще могат да се свалят от сайта на UBA.Трофеите за ЕС,ще бъдат дадени в
категориите: Един оператор категории (А,C и Е ) в зависимост от зачетените най-много точки в CW и SSB туровете.

14 - Наказания и дисквалификация
Наказания:
•
Връзките с неправилен или непълен обмен,ще бъдат броени за 0 точки,но допълнително наказание няма да бъде
прилагано.
•
Връзките,който не са в отчета на другата станция,ще се броят за 0 точки,но допълнително наказание няма да
бъде прилагано.
•
Връзките в нарушение на 10 минутното правило,ще се броят за 0 точки,ще се броят за 0 точки,но допълнително
наказание няма да бъде прилагано.
Дисквалификация
За мамене,вписване на фалшиви връзки в отчета и ясно ,повторяемо и международно нарушаване на условията
на контеста.
• For continuous or repetitive violation or total negation of the IARU band plan.За продължително или повторяемо
нарушаване или цялостно неглижиране на IARU банд плана.

•

Решенията на контест комитета са крайни

