UBA DX Contest 2015
Belgická amatérská organizace UBA zve všechny radioamatéry k účasti v závodě,
pořádaném pod patronací komise EU pro komunikace, informace a kulturu. Ta uděluje také
absolutnímu vítězi v kategorii SO ze zemí EU v CW i SSB části trofej EU .

1 - Cíl
Cílem závodu je navázat maximum spojení s radioamatéry v Belgii a dalších zemích a
usnadnit tak získání diplomů WABP a dalších diplomů EU během závodu.

2 – Části závodu
SSB - leden 31 - únor 1, 2015 (začátek každoročně poslední sobotu v lednu).
CW - únor 28 - březen 1, 2015 (začátek každoročně poslední sobotu v únoru
Každá část trvá od soboty 13:00 UTC do neděle 13:00 UTC.

3 – Kategorie mimobelgických stanic
•
•
•
•
•
•
•
•

A10HP – SO-10M-HP
• A10LP – SO-10M-LP
A15HP – SO-15M-HP
• A15LP – SO-15M-LP
A20HP - SO-20M-HP
• A20LP - SO-20M-LP
A40HP - SO-40M-HP
• A40LP - SO-40M-LP
A80HP - SO-80M-HP
• A80LP - SO-80M-LP
CHP – SO-HP-AB
• CLP – SO-LP-AB
D – MO-AB
• E – SO-QRP-AB (nejvýše 18 hodin práce)
F - SWL AB (podmínky viz bod 12)

Poznámky:
Stanice, které pracují na více pásmech ale chtějí do závodu přihlásit pouze jedno, odesílají
deník úplný, ale v v úvodní části cabrillo deníku uvedou kategorii ve které chtějí být
hodnoceni, program provede vyhodnocení žádaného jednoho pásma automaticky.
Stanice pracující v kategorii D (více op.) jsou limitovány „desetiminutovým pravidlem“, tzn.
že přechod z jednoho pásma na druhé je možný až po desíti minutách práce. Jinak řečeno,
teprve po deseti minutách práce na jednom pásmu můžete přejít na jiné. Deset minut se počítá
od času prvého spojení na pásmu. Při použití druhé stanice vyhledávající násobiče je možné
na jiném pásmu navázat spojení jen ke spojení s novým násobičem.
Výkonové kategorie (HP – LP) jsou definovány tak, že HP znamená výkon větší než 100 W,
LP výkon do 100 W. Stanice QRP pracující SSB mohou využít max 10 W výkon, pracující
CW max 5 W výkon.

4 - Pásma
Používaná pásma v závodě jsou 80, 40, 20, 15 a 10 metrů. Dále je třeba dodržovat IARU band
plán a kmitočty určené kontestovou komisí. V současné době jsou to tyto úseky pásem:

•
•

SSB: 3.600 - 3.650, 3.700 - 3.775, 7.060 - 7.100, 7130 - 7200, 14.125 - 14.300, 21.175
- 21.350 a 28.400 - 28.700 MHz.
CW: 3.510 - 3.560, 7.000 - 7.025, 14.000 - 14.060, 21.000 - 21.080 a 28.000 - 28.070
MHz.

Části pásem 3.500 - 3.510 a 3.775 - 3.800 kHz nelze využít jinak než pro DX spojení, tzn. že
v žádném případě v těchto úsecích nesmí evropské stanice volat „CQ CONTEST“.

5 – Výzva do závodu a kód
CW: "TEST UBA" – SSB: "CQ UBA".
Vyměňuje se tento kód:
ON stanice: RS(T) + pořadové číslo spojení od 001 + zkratka belgické provincie.
Provincie je část kódu a musí být v deníku uvedena.
DX stanice: RS(T) + pořadové číslo spojení od 001.

6 – Bodování mimobelgických stanic
•
•
•
•

QSO s belgickou stanicí 10 bodů,
QSO se stanicemi zemí které jsou členy EU 3 body,
Každé jiné spojení 1 bod.
Navíc se počítají bonusové body za to, kolik procent spojení je s belgickými
stanicemi z celkového počtu spojení. Příklad: 50 spojení s belg. stanicemi (tj. 500
bodů) z celkového počtu 320 spojení dává 15,6% a těchto 15,6% z 500 bodů dává
navíc 78 bonusových bodů. Tento výpočet se provede po kontrole deníku.

7 – Násobiče pro stanice mimo Belgie
Počítají se na každém pásmu zvlášť.
•
•
•

Provincie: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB ,WV a bruselský region BR.
Každý belgický prefix např. ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4, atd...
Dále uvedené země EU: 5B, 9A, 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 a YO.

Pozn.: Spojení s belgickou stanicí může dát dva násobiče – za provincii a prefix. Každý
násobič platí jen jednou na každém pásmu.

8 – Konečný výsledek
Součet bodů ze všech pásem se vynásobí součtem násobičů ze všech pásem.

9 – Speciální podmínky
Je povoleno použití DX clusteru, nespotujte zvláště belgické a jiné stanice, kterým byste
chtěli pomoci k lepšímu výsledku. Zakázáno je spotovat vlastní stanici i při event. uvedení
jiné značky odesilatele spotu.

10 - Deníky
Každá stanice může zaslat pouze jeden deník. Akceptován je výhradně formát Cabrillo.
Přejmenujte soubor s údaji na „MYCALL.CBR“ event. „MYCALL.LOG“ kde „MYCALL“
bude vaše značka. Správný formát Cabrilla naleznete na ¨WEBu UBA.
Deník zašlete jako přílohu normálního emailu. Nepoužívejte žádný způsob komprese.
Neposílejte více jak jednu přílohu emailu. Jako název emailu uveďte údaj podle bodu 11.
Věnujte čas prohlídce deníku před jeho odesláním, abyste omezili event. chybné údaje.
Papírové deníky se již nepřijímají. Správný formát Cabrillo najdete na WEBu WA7BNM.
Neúplný a nesprávně vyplněný deník bude brán pouze pro kontrolu. Při editaci deníku mimo
kontestový program nepoužívejte Microsoft Word. Stanice s více operátory musí uvést
seznam všech operátorů. Pokud chcete zaslat obrázek váš nebo stanice, adresujte jej
samostatně manažerovi závodu. Toho kontaktujte také při problémech s odesláním deníku.
Programy korektně vyhodnocující tento závod jsou např.:
N1MM Logger (freeware).
WinOnContest od ON4AVJ (freeware).
Super Duper od EI5DI (freeware)

11 – Termín pro odeslání a adresa:
Všechny deníky musí být odeslány nejpozději 14. den po závodě.
(SSB –15.2.1915, CW 15.3.1915). Později odeslané deníky budou brány jen pro kontrolu.
Deníky adresujte:
z SSB části na ubassb[at]uba[dot]be, s názvem UBASSB -YOURCALL,
z CW části na ubacw[at]uba[dot]be, s názvem UBACW - YOURCALL.
Deník odesílejte výhradně jako přílohu e-mailu, nikoliv jako vlastní zprávu a nezipujte.
Neposílejte v E-mailu žádné doplňující informace vyjma záhlaví deníku v Cabrillo formátu.
Během 24 hodin obdržíte potvrzení o přijetí logu, ale pořadatelé nepoužívají robota
k odesílání potvrzení, proto neposílejte log znovu, pokud během prvých 24 hodin neobdržíte
potvrzení.
Pro další event. informace můžete zaslat email na adresu kontestového manažera.

12 – Zvláštní podmínky platné pro SWL
Uvádějte pouze ty stanice, které se účastní závodu. Deník musí obsahovat tyto rubriky:
Time (UTC), volačku poslouchané stanice "Station Heard", kompletní odelaný kód této
stanice, volačku stanice se kterou pracovala, RST pro poslouchanou stanici a vlastní QTH.
Pokud zachytíte odesílané kódy od obou stanic, druhý pište jako další odposlouchané spojení.
V rubrice „Station Heard můžete jednu stanici uvést na každém pásmu pouze jednou.
V rubrice "Station Worked“ můžete stejnou stanici uvést na každém pásmu nejvýše 10x ! Pro
zápis můžete použít freeware program SWL_dqr_Log od SP7DQR, který je možné stáhnout
na adrese http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.

13 - Contest certificates

Diplomy budou volně ke stažení ze stránek UBA. Trofeje budou vítězným stanicím
zaslány.poštou.

14 – Postihy a diskvalifikace
Postihy:
Za spojení s nekompletním nebo nesprávným kódem, případně spojení neuvedené v deníku
protistanice nebudou započítány body. Také při nedodržení desetiminutového pravidla
nebudou za taková spojení počítány body event. násobiče.
Diskvalifikace:
S takovým postihem musí počítat stanice s nekorektním chováním, nedodržováním shora
uvedených podmínek závodu a také při soustavném nebo častém nedodržení bandplánu
IARU.
Rozhodnutí kontestové komise je konečné.
=======================================================

