UBA DX Contest – Rules in Polish
Regulamin Zawodów UBA DX Contest 2014

UBA ma zaszczyt ogłosić, że tegoroczne Zawody będą rozgrywane pod patronatem
Komisji Wspólnot Europejskich do spraw Łączności, Informacji i Kultury
27. PUCHAR UNII EUROPEJSKIEJ zostanie przyznany tej stacji z Unii Europejskiej w
kategorii Jeden Operator, która uzyska najwięcej punktów łącznie z części CW i SSB
Zawodów.
1 - Cel
Nawiązanie w trakcie „Zawodów UBA” jak największej ilości łączności ze stacjami amatorskimi
belgijskimi i zagranicznymi oraz osiągnięcie punktacji do uzyskania dyplomów WABP i EC.
2 - Terminy
SSB - 25 - 26 styczeń 2014 (początek każdego roku w ostatnią sobotę stycznia).
CW - 22 – 23 lutego 2014 (początek każdego roku w ostatnią sobotę lutego).
Początek 13:00 UTC w sobotę do 13:00 UTC w niedzielę.
3 - Kategorie
Stacje z QTH na terytorium Belgii
AH - Jeden Operator 6 godzin High Power All Bands. (HAREC)
AL - Jeden Operator 6 godzin Low Power All Bands. (HAREC i ON2)
BH - Jeden Operator 12 godzin High Power All Bands (HAREC)
BL - Jeden Operator 12 godzin Low Power All Bands (HAREC i ON2)
CH - Jeden Operator 24 godziny High Power All Bands (HAREC)
CL - Jeden Operator 24 godziny Low Power All Bands (HAREC i ON2)
D - Multi Operator All Bands.
E - Jeden Operator QRP All Bands. (Maksimum 18 godzin pracy) (HAREC i ON2)
BASE - Jeden Operator, Licencja podstawowa 24 godziny (Dotyczy jedynie stacji ON3 z
operatorem posiadaczem licencji podstawowej),
F - SWL (ONL) All Bands (punkt 12 Regulaminu).
Stacje z QTH spoza terytorium Belgii
A10HP - Jeden Operator 10 metrów High Power (dopuszczalne 24 godziny pracy),
A10LP - Jeden Operator 10 metrów Low Power (dopuszczalne 24 godziny pracy),
A15HP - Jeden Operator 15 metrów High Power (dopuszczalne 24 godziny pracy),
A15LP - Jeden Operator 15 metrów Low Power (dopuszczalne 24 godziny pracy),
A20HP - Jeden Operator 20 metrów High Power (dopuszczalne 24 godziny pracy),
A20LP - Jeden Operator 20 metrów Low Power (dopuszczalne 24 godziny pracy),
A40HP - Jeden Operator 40 metrów High Power (dopuszczalne 24 godziny pracy),
A40LP - Jeden Operator 40 metrów Low Power (dopuszczalne 24 godziny pracy),
A80HP - Jeden Operator 80 metrów High Power (dopuszczalne 24 godziny pracy),
A80LP - Jeden Operator 80 metrów Low Power (dopuszczalne 24 godziny pracy),
CHP - Jeden Operator High Power All Bands (dopuszczalne 24 godziny pracy),
CLP - Jeden Operator Low Power All Bands (dopuszczalne 24 godziny pracy),
D - Multi Operator All Bands,
E - Jeden Operator QRP All Bands (Maksimum 18 godzin pracy),
F - SWL All Bands (punkt 12 Regulaminu).
Uwagi:
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Stacje zamierzające wziąć udział w kategorii jednopasmowej, które przy okazji nawiązały
łączności na innych pasmach powinny przesłać zestawienie swoich łączności w jednym
pliku logu. Należy się upewnić, że w nagłówku Cabrillo uwidoczniona jest
pożądana kategoria jednopasmowa.
Stacje z kategorii D są ograniczone zasadą „10 minutową”. Stacja musi pozostać na
paśmie co najmniej 10 minut przed zmianą pasma. Początek tego okresu wyznacza czas
pierwszej łączności na konkretnym paśmie. Uznanie mnożnika stacji jest dozwolone, ale
tylko dla mnożników uzyskanych na różnych pasmach.
High Power > 100 W output.
Low Power < 100 W output.
QRP: SSB maksimum 10 W output, CW maksimum 5 W output.

4 - Pasma
Dozwolone pasma: 80, 40, 20, 15 i 10 metrów. Należy przestrzegać band planu IARU jak też
częstotliwości proponowanych przez Komisję Zawodów UBA HF Contest. Aktualnie preferowane
są częstotliwości:
SSB: 3,600 - 3,650; 3,700 - 3,775; 7,060 - 7,100; 7130 - 7200; 14,125 - 14,300; 21,175 21,350 i 28,400 - 28,700 MHz,
CW: 3,510 - 3,560; 7,000 - 7,025; 14,000 - 14,060; 21,000 - 21,080 i 28,000 - 28,070 MHz,
Wycinki pasm 3,500 - 3,510 i 3,775 - 3,800 nie mogą być użyte chyba, że do łączności DXowych (oznacza to, że nikt w tych wycinkach pasm nie może wołać "CQ Contest").
5 – Wywołanie w zawodach i wymiana
CW "TEST UBA" - SSB "CQ UBA".
Wymiana:
Stacje ON: RS(T) + numer kolejny łączności zaczynając od 001 + Prowincja Belgii.
Prowincja stanowi część wymiany i musi być umieszczona w logu.
Stacje DX: RS(T) + numer kolejny łączności zaczynając od 001.
6 - Punktacja
Stacje z QTH na terytorium Belgii
Za łączność ze stacją belgijską - 1 punkt,
Za łączność ze stacją z każdego kraju DXCC niżej wymienionych państw Unii Europejskiej 2 punkty,
Za inne łączności - 3 punkty.
Stacje z QTH spoza terytorium Belgii
Za łączność ze stacją belgijską - 10 punktów,
Za łączność ze stacją z każdego kraju DXCC niżej wymienionych państw Unii Europejskiej 3 punkty,
Za inne łączności - 1 punkt.
Przyznawana będzie dodatkowa premia zależna od stosunku liczby łączności ze stacjami
belgijskimi do całkowitej ilości ważnych łączności. Przykładowo: 50 łączności z Belgią (co
odpowiada 500 punktom) z łącznej ilości 320 łączności stanowi 15,6 % udział łączności co
skutkuje dodatkową premią (15,6 % z 500 punktów za łączności z Belgią) w wysokości
78 punktów do posiadanej łącznej ilości punktów za łączności. Obliczenia te będą wykonane po
sprawdzeniu logów.
7 – Mnożniki
Stacje z QTH na terytorium Belgii
Każdy kraj DXCC liczony na każdym paśmie.
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Stacje z QTH spoza terytorium Belgii
Raz na każdym paśmie.
Wszystkie prowincje Belgii: AN, BW, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB i WV. Region Brukseli:
BR.
Wszystkie prefiksy belgijskie np. ON4, ON5, ON6, ON7, ON8, ON9, OR0, OT4, itd.
Następujące kraje DXCC spośród państw Unii Europejskiej: 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 i YO.
Uwaga: łączność ze stacją belgijską może dać 2 mnożniki (za prowincję i za prefiks). Mnożniki
liczą się jeden raz na każdym paśmie.
8 – Wynik końcowy
Stanowi iloczyn łącznej ilości punktów za łączności (ze wszystkich pasm) przez łączną ilość
punktów za mnożniki (ze wszystkich pasm).
9 – Warunki specjalne
Wykorzystanie DX-Clustera jest dozwolone. Zaleca się używanie DX-Clustera w sposób
przyzwoity. Rozumiane jest przez to zamieszczanie stacji DX-owych, nowych mnożników i
propagacji na pasmach. Nie zaleca się zamieszczania ulubionej stacji ON lub innej w celu
zapewnienia tej stacji lepszej punktacji.
Selfspotting jest zabroniony. Selfspotting przysporzy Ci tylko złej sławy.
10 – Dzienniki zawodów
Ilość dzienników: od danej stacji zostanie przyjęty tylko jeden dziennik zawodów.
Przyjęte będą jedynie logi w formacie CABRILLO. Należy nazwać plik MYCALL.CBR lub
MYCALL.LOG gdzie "MYCALL" oznacza Twój znak wywoławczy. (Przykładowo: ON7SS.LOG).
Należy się upewnić, że wysłany dziennik zawodów jest w poprawnym formacie Cabrillo.
Instrukcje do logów Cabrillo są zamieszczone na stronie internetowej UBA.
TWÓJ DZIENNIK ZAWODÓW:
Prosimy wysyłać jako zwykły załącznik do e-maila.
Przesyłać pliki nieskompresowane.
NIE przesyłać więcej niż jeden załącznik.
W polu "temat" wiadomości e-mail zamieścić znak wywoławczy używany w
podczas zawodów.
Sprawdzić przed wysyłką log edytorem tekstu, aby uniknąć potencjalnych
problemów.
Więcej porad jak edytować log zamieszczono tutaj
(http://www.on5zo.be/2012/02/12/how-to-edit-your-cabrillo-for-the-uba-dx-contest/).
Więcej informacji nt. zawodów można znaleźć tutaj.
Dzienniki zawodów papierowe: Nie przyjmujemy już papierowych dzienników zawodów!
Internetową aplikację do wypełniania logów elektronicznych w formacie Cabrillo można znaleźć
na stronie internetowej WA7BNM.
Nagłówek Cabrillo musi zawierać:
Twój znak wywoławczy.
Twoje imię, nazwisko i kompletny adres.
W przypadku wątpliwości co do kategorii uczestnictwa dziennik zawodów
zostanie zaklasyfikowany do najwyższej kategorii, czyli MULTIOPERATOR.
(W razie potrzeby radzimy używać prostego edytora tekstu ASCII. NIE UŻYWAĆ
PROGRAMU MICROSOFT WORD).
Dla stacji z Wieloma Operatorami, kompletną listę operatorów.
Niekompletne dzienniki zawodów będą użyte jako „Logi do kontroli”.
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Z wynikami zawodów będą publikowane wybrane zdjęcia (.jpg lub .png) operatorów podczas
pracy w zawodach; prosimy o przesyłanie ich odrębnym e-mailem do Kierownika zawodów
contest@uba.be.
Uwaga: W razie problemów z dziennikami zawodów, proszę kontaktować się z Kierownikiem
Zawodów (contestmanager: contest@uba.be) spróbujemy Ci pomóc.
Do oprogramowania obsługi zawodów które obsługuje zawody UBA Contess należą:
N1MM Logger (freeware);
WinOnContest autorstwa ON4AVJ (freeware);
Super Duper autorstwa EI5DI.
11 – Terminy i adresy
Wszystkie logi należy wysyłać nie później niż 15 dni po Zawodach.
9 lutego 2014 godz. 23:59 UTC dla części SSB.
9 marca 2014 godz. 23:59 UTC dla części CW.
Dzienniki nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane w zawodach i będą uważane jako
dzienniki „do kontroli”.
Prosimy wysyłać dzienniki zawodów pocztą elektroniczną w postaci załącznika plikowego na
adres:
ubassb@uba.be za część SSB i określić w polu tematu "UBASSB - YOURCALL".
ubacw@uba.be za część CW i określić w polu tematu "UBACW - YOURCALL".
Dzienniki zawodów należy wysyłać w załączonym pliku a nie w treści listu. Prośba
o nieskompresowane pliki. Wszystkie logi muszą spełniać wyżej wymienione wymagania.
Prosimy zadbać o kompletność informacji zawartych w dzienniku zawodów. Nie
zamieszczać dodatkowych informacji w treści e-maila.
Dostaniecie potwierdzenie nadesłania dziennika zawodów. Czasem może to trwać
ponad 24h, gdyż nie używamy robota, dlatego prosimy o cierpliwość i o nie
wysyłanie ponowne logu przed upływem co najmniej 24 godzin.
Celem otrzymania dodatkowych informacji o zawodach można wysłać e-mail do Kierownika
Zawodów (contest@uba.be).
12 – Specjalne zasady dla nasłuchowców SWL
Do punktacji zaliczają się jedynie stacje biorące udział w zawodach. W kolumnach dzienników
zawodów należy wykazać: Czas (UTC), znak wywoławczy "Stacji Usłyszanej", kompletną
wymianę wysłaną przez tą stację, znak wywoławczy korespondenta i raport RS(T) dla "Stacji
Słyszanej" odebrany w QTH nasłuchowca. Jeśli słyszane są w zawodach obydwie stacje można
je wykazywać jako oddzielne stacje a znaki wywoławcze powinny się pojawić w kolumnie
"Stacja Usłyszana". Stacja może pojawić się w dzienniku jako Stacja Usłyszana tylko jeden raz
na każdym paśmie. W kolumnie "Stacja Korespondent" ta sama Stacja nie może wystąpić w
dzienniku więcej niż 10 razy na każdym paśmie.
Prosimy używać freeware’owego programu dla nasłuchowców SWL_dqr_Log autorstwa
SP7DQR. Ten program można pobrać ze strony http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.
13 – Dyplomy Zawodów
Zwycięskie stacje z Belgii otrzymają puchar po uznaniu odpowiedniej ilości łączności
AL: 150 QSO, AH: 200 QSO, BL: 300 QSO, BH: 350 QSO, CL: 600 QSO, CH: 650 QSO, D: 650
QSO, E: 200 QSO, Base: 200 QSO, F: 300 QSO.
Dyplomy
będą
do
zamieszczone
do
pobrania
ze
strony
internetowej
http://www.uba.be/en/hf/contest-results/contest-certificates
Puchary Unii Europejskiej zostaną przyznane w kategoriach z Jednym Operatorem (A, C lub E)
w zależności od tego, kto uzyska największą ilość punktów zarazem w części CW jak i SSB
zawodów.

4

14 – Kary i dyskwalifikacje
Kary:
Łączności niekompletne lub z nieprawidłową wymianą będą liczyły się za 0 punktów, ale nie
będzie stosowana dodatkowa kara.
Łączności których nie będzie w dzienniku korespondenta będą liczyły się za 0 punktów, ale
nie będzie stosowana dodatkowa kara.
Łączności, niezgodne z zasadą 10 minut będą liczyły się za 0 punktów, ale nie będzie
stosowana dodatkowa kara.
Dyskwalifikacja:
Stacje będą zdyskwalifikowane za oszustwa, urojone wpisy w dzienniku oraz ewidentne,
powtarzane i umyślne naruszanie regulaminu zawodów.
Stacje będą zdyskwalifikowane za ciągłe lub powtarzane pogwałcenie lub negowanie band
planu IARU.
Decyzje komisji zawodów są ostateczne.
Regulamin zawodów w innych językach
Holenderski – odwiedź holenderskie strony UBA
Francuski – odwiedź francuskie strony UBA
Japanese - JA tnx JK3GAD/M0CFW
Bulgarian - LZ tnx LZ3FN
Russian - RA tnx UA6NZ
Swedish- SM tnx SJ7M
Spanish tnx HK3CW
German tnx DF4WC
Turkish tnx YM2XBU
Portuguese tnx PT2AW
Romanian tnx YO9BPX
Italian tnx IK1BBC
Polish- PL tnx SP5UGP
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