UBA DX Contest 2013
UBA (l'Union Royale Belge des Amateurs-émetteurs) are onoarea de a vă anunţa că acest
concurs va fi organizat sub patronajul Comisiei Europene pentru comunicare, informare şi
cultură . Al 26 lea TROFEU AL UNIUNII EUROPENE va fi acordat operatorului staţiei
membre UE cu cel mai mare punctaj de atât în CW cât şi în SSB.

1 - Scop
De a contacta cât mai mulţi radioamatori belgieni şi de a oferi altor radioamatori posibilitatea de a
obţine în "Concursul UBA" diploma WABP (Worked All Belgian Provinces) şi alte diplome ale
CE.

2 - Perioade
SSB - 26 - 27 ianuarie 2013 (începe în fiecare an, în ultima sâmbătă a lunii ianuarie).
CW - 23 - 24 februarie 2013 (începe în fiecare an, în ultima sâmbătă a lunii februarie).
De la ora 13:00 UTC, sâmbătă la 13:00 UTC duminică.

3 - Categorii
Staţii cu QTH în Belgia
AH - Un singur Operator 6 ore putere mare toate benzile. (HAREC)
AL - Un singur Operator 6 ore putere Mică toate benzile.. (HAREC şi ON2)
BH - Un singur Operator 12 ore putere mare toate benzile (HAREC)
BL - Un singur Operator 12 ore putere Mică toate benzile (HAREC şi ON2)
CH - Un singur Operator 24 ore putere mare toate benzile (HAREC)
CL - Un singur Operator 24 ore putere Mică toate benzile (HAREC şi ON2)
D – Mai mulţi operatori toate benzile.
E - Un singur Operator QRP toate benzile. (Maximum 18 de ore de funcţionare) (HAREC şi
ON2)
BASE - Un singur Operator licenţă de bază 24 de ore (Limitat la staţiile ON3 operate de către
titularul unei licenţe BASE),
F - SWL (ONL) toate benzile (Regulamentul la punctul 12).
Staţii cu QTH în afara Belgiei
A10HP - Un singur Operator Putere Mare 10 metri (24 de ore),
A10LP - Un singur Operator Putere Mică 10 metri (24 de ore),
A15HP - Un singur Operator Putere Mare 15 metri (24 de ore),
A15LP - Un singur Operator Putere Mică 15 metri (24 de ore),
A20HP - Un singur Operator Putere Mare 20 metri (24 de ore),
A20LP - Un singur Operator Putere Mică 20 metri (24 de ore),
A40HP - Un singur Operator Putere Mare 40 metri (24 de ore),
A40LP - Un singur Operator Putere Mică 40 metri (24 de ore),
A80HP - Un singur Operator Putere Mare 80 metri (24 de ore),
A80LP - Un singur Operator Putere Mică 80 metri (24 de ore),
CET - Un singur Operator Putere Mare toate benzile (24 de ore),
CLP - Un singur Operator Putere Mică toate benzile (24 de ore),
DMai Multi operatori toate benzile,
E - Un singur Operator QRP toate benzile (maxim 18 de ore de funcţionare),
F - SWL toate benzile (Regulamentul la punctul 12).
Observaţii:
Staţiile care doresc să participe la o categoria o singură bandă, dar care au făcut, de asemenea,
unele de QSO-uri pe alte benzi vor înscrie toate QSO-urile lor într-un singur log. Asiguraţi-vă că
antetul Cabrillo reflectă correct categoria o singură bandă.
Staţiile din categoria D vor respecta regula celor "10 minute" . Adică o staţie trebuie să stea cel
puţin 10 minute pe acea bandă înainte de a o schimba. Timpul de pornire va fi determinat de
primul QSO făcut în acea bandă. Această regulă poate fi ignorată doar pentru a lucra un
multiplicator pe o bandă diferită după care va reveni în banda de unde a plecat.
Putere mare = > 100 W.
Putere Mică = <100 W
QRP SSB maxim 10 W, CW maxim 5 W.

4 – Benzi de lucru
Pot fi utilizate benzile: 80, 40, 20, 15 şi 10 metri în conformitate cu Planul benzilor IARU.
Trebuie să fie respectate frecvenţele propuse de comisia HF UBA Contest astfel:
SSB: 3.600 - 3.650, 3.700 - 3.775, 7.060 - 7.100, 7130 - 7200, 14.125 - 14.300, 21.175 la
21.350 şi 28.400 - 28.700 MHz.
CW: 3.510 - 3.560, 7.000 - 7.025, 14.000 - 14.060, 21.000 la 21.080 şi 28.000 - 28.070 MHz.
Segmentele de bandă 3.500 - 3.510 şi 3.775 - 3.800 se folosesc doar pentru contacte DX (aceasta
înseamnă că nimeni nu va face apel de concurs în acele segmente).

5 – Apelul Concursului
În CW = "TEST UBA" în SSB = "CQ UBA".
Controale:
Staţiile ON : transmit RS (T) + numarul de ordine începand de la 001 + provincia belgiană.
Provincia este parte a schimbului de controale şi NU trebuie să fie menţionată separat în log.
Staţiile DX: transmit RS (T) + numărul de ordine al legăturii începând cu 001.

6 – Scorul final
Staţiile cu QTH în Belgia
Un QSO cu o staţie belgiană = 1 punct,
Un QSO cu o staţie dintr-una din ţările DXCC ale UE enumerate mai jos = 2 puncte,
Toate celelalte QSO-uri = 3 puncte.
Staţii cu QTH în afara Belgiei
Un QSO cu o staţie belgiană = 10 puncte,
Un QSO cu o staţie dintr-una din ţările DXCC din UE enumerate mai jos = 3 puncte,
Toate celelalte QSO-uri = 1 punct.
Un bonus suplimentar va fi acordat în funcţie de procentul de QSO-uri cu Belgia din totalul de
QSO-uri valabile.
Exemplu:
50 QSO-uri cu staţii din Belgia ( 500 puncte),dintr-un total de 320 QSO-uri efectuate, reprezintă
15,6% şi pentru care primiţi un plus de 78 de puncte care se adaugă la totalul punctelor din QSOuri. Acest calcul se va face după verificarea logului.

7 - Multiplicatori
- Staţile cu QTH în Belgia
Toate ţările DXCC o dată pe fiecare bandă.
- Staţiile cu QTH în afara Belgiei
- Toate provinciile belgiene: AN, MS, HT, LB, LG, NM, LU, OV, VB,WV. Regiunea Bruxelles
BR.
- Toate prefixele belgiene de ex: ON4, ON5, ON6, ON7, ON8,ON9, OR0, OT4, etc ..
- Următoarele ţări DXCC din Uniunea Europeană: 5B, 9h, CT, CT3, CU, DL, EA, EA6, EA8, EI,
ES, F, FG, FM, FR, FY, G, HG, GI, GJ, GM , GU, GW, HA, am, IS, LX, LY, LZ, OE, OH, OH0,
OJ0, OK, OM, OZ, PA, S5, SM, SP, SV, SV5, SV9, SV / A TK, , YL şi YO.
O singură dată pe fiecare bandă.
Observaţie: Un QSO cu o staţie belgiană poate da 2 multiplicatori (provincia şi prefixul).
Multiplicatorii contează o singură dată pe fiecare bandă.

8 - Scor Final
Totalul punctelor din QSO-uri (din toate benzile) înmulţit cu numărul total de multiplicatori(din
toate benzile).

9 - Condiţii Speciale
Este permisă utilizarea facilităţilor oferite de DX-cluster.Dar este recomandat să utilizaţi sistemul
DX-cluster într-un mod decent. Acest lucru înseamnă să-l subliniez staţii DX, de multiplicatoare
noi şi de propagare în benzile dificile. Nu sunt recomandate postările locale, preferenţiale sau de
altă natură cu scopul de a genera avantaje pentru aceste staţii.
Autopostarea este interzisă, aceasta îţi va oferi o reputaţie proastă.

10 -Loguri
Număr de loguri: Va fi acceptat doar 1 log de staţie.
Sunt acceptate numai loguri în format Cabrillo.Numele fişierului va fi de forma: MYCALL.CBR
sau MYCALL.LOG unde "MYCALL" este indicativul propriu. (exemplu: ON7SS.LOG).

Asiguraţi-vă că trimiteţi un format Cabrillo corect. Instrucţiuni Cabrillo pot fi găsite pe site-ul
UBA.
Logul de concurs
- Trebuie să fie trimis ca un ataşament obişnuit la adresa de e-mail.
- Trimite ca un fişier necomprimat.
- Nu trimiteţi mai mult de un ataşament.
- În "subiectul" e-mailului, vă rugăm să înscrieti indicativul dvs. de concurs.
- Pentru a evita eventualele probleme vă rugăm să verificaţi şi să corectaţi log-ul cu ajutorul
unui editor de text înainte de al trimite.
- Mai multe sfaturi pentru editarea logului dvs. poate fi găsit aici:
http://www.on5zo.be/2012/02/12/how-to-edit-your-cabrillo-for-the-uba-dx-contest/
Mai multe informaţii cu privire la concurs pot fi găsite aici:
http://www.uba.be/sites/default/files/uploads/hf_contests/uba_contest_info.pdf
Logurile de hârtie nu sunt acceptate O aplicatie web Cabrillo este disponibilă pe site-ul
WA7BNM.
Antetul Cabrillo trebuie să includă:
- Indicativul Dvs. de apel.
- Numele, prenumele Dvs. şi adresa completă.
- Categoria în care aţi lucrat. Logurile în care categoria nu este clar specificată vor fi plasate
în cea mai înaltă categorie, care este MULTIOPERATOR. (În cazul în care este necesar să
editaţi logul cu un editor de text, NU UTILIZATI MICROSOFT WORLD.
- Pentru staţia cu mai multi operatori specificaţi lista completă a operatorilor.
Logurile incomplete vor fi folosite ca "loguri de control".
O selecţie de imagini (jpg sau Png) a operatorilor în acţiune va fi publicată împreună cu
rezultatele, aşa încât vă rugăm să ne trimiteţi o poza într-un e-mail separat, adresat managerului
concursului.
Observaţie:
Dacă aveţi probleme cu logul, puteţi contacta managerul concursului şi vom încerca să vă ajutăm.
Softurile care acceptă concursul UBA sunt:
N1MM Logger (gratuit).
WinOnContest din ON4AVJ (gratuit).
Super Duper de EI5DI.

11 - Termen limită şi Adresa
Toate logurile trebuie trimise nu mai târziu de 15 zile de la data concursului.
11 februarie 2013 ora 23:59 UTC pentru SSB.
11 martie 2013 ora 23:59 UTC pentru CW.
Logurile întârziate nu vor fi luate în considerare pentru concurs dar vor fi tratate ca checklog.
Trimiteţi logurile de concurs prin e-mail ca un fişier ataşat la următoarea adresă:
ubassb@uba.be pentru SSB cu mentiunea în linia de subiect "UBASSB - YOURCALL".
ubacw@uba.be pentru CW cu mentiunea în linia de subiect "UBACW - YOURCALL".
Trimiteţi logul ca un fişier ataşat, şi nu în corpul e-mail. De asemenea, nu arhivaţi fişierul. Toate
logurile trebuie să îndeplinească specificaţiile aşa cum s-a subliniat mai sus. Aveţi grijă ca toate
informaţiile dvs. să se regasesc în log. Nu puneti informaţii suplimentare în corpul dumneavoastră
de mail.
Veţi primi un e-mail de confirmare a primirii logului. Acest lucru poate dura uneori mai
mult de 24 de ore, nu utilizam un robot, aşa încât vă rugăm să aveţi răbdare şi să nu
trimiteţi logul dvs. din nou înainte de a urmatoarele 24 de ore.
Pentru alte informatii cu privire la concurs, puteti trimite un mail la managerul concursului.

12 - Reguli speciale pentru SWL
Numai statiile care participa în concurs şi care pot fi autentificate conteaza cu puncte. Logul
trebuie să contina coloanele: Timp (UTC), indicativul “statiei receptionate”, controlul complet
transmis de acesta statie, indicativul staţiei cu care a lucrat şi controlul RS(T) privind "Statia
receptionata", QTH statiei SWL proprii. Dacă ambele statii ale unui QSO din concurs sunt auzite,
acestea pot fi marcate ca staţii separate iar controalele pot să apară în coloana "Staţie
receptionată". O staţie poate apărea doar o dată pe banda ca staţie auzită. În coloana "Staţie de
lucrată", staţia nu poate fi inscrisă de mai mult de 10 de ori pe o banda.

Vă rugăm să folosiţi programul gratuit SWL_dqr_Log a lui SP7DQR. Acest program poate fi
descărcat gratuit de pe: http://sp7dqr.waw.pl/eng/index_en.html.

13 Certificate de Concurs
Câștigătorii belgieni vor primi un trofeu în cazul în care vor realiza un număr important de legaturi
astfel:
AL: 150 QSO-uri, AH: 200 QSO-uri, BL: 300 QSO-uri, BH: 350 QSO-uri, CL: 600 QSO-uri,
CH: 650 QSO-uri, D: 650 QSO-uri, E:200: legaturi, Baza: 200 QSO-uri, F: 300 QSO-uri.
Certificatele vor putea fi descarcate de pe site-ul UBA.
Trofeele Uniunii Europene se acorda pentru categoria “un singur operator” (A, C, sau E), statiei cu
cele mai multe puncte acumulate atât în CW cat şi în SSB.

14 - Sancţiuni şi descalificare,
Sancţiuni:
QSO-ul cu controale incomplete sau incorecte va fi notat cu zero puncte, dar nu va fi aplicată
nici o penalizare suplimentară.
QSO-ul, care nu apar în logul altei statii va fi notat cu zero puncte, dar nu va fi aplicată nici o
penalizare suplimentară.
QSO-ul, care nu va respecta regula celor 10 minute va fi notat cu zero puncte, dar nu va fi
aplicată nici o penalizare suplimentară.
Descalificari:
Pentru înșelăciune,înscriere de QSO-uri imaginare şi încălcarea clară şi repetata a regulilor de
concurs intenţionale.
Pentru încălcarea continua sau repetata sau nerespectarea permanenta a planului de bandă
IARU.
Deciziile comitetului de concurs sunt finale

