International VHF-DX Summer Cup
1. Algemeen
Om het VHF Dxen te promoten organiseert de UBA elk jaar deze Summer cup.
Deelname is voorbehouden aan individuele zendamateurs (geen clubstations).
Er zijn geen beperkingen van de plaats waar verbindingen worden gemaakt.
Deze cup staat open voor alle Europese radiozendamateurs voor zover zij voldoen
aan de licentievoorwaarden van hun land.

2. Duur van de Summer Cup
De cup begint jaarlijks op 1 juni 0 UTC en eindigt op 30 september om 23u59
UTC. Uitzonderlijk begint de periode in 2014 op 1 juli 2014 (0 UTC)

3. Verbindingen
Enkel verbindingen die meer dan 1000 Km bedragen zijn geldig. De berekening
gebeurt via de IARU formule (111.2 omrekenfactor). De berekende uitkomst
wordt op de eenheid gebracht en 1 km wordt bijgerekend. (dus geen afronding:
1233,68 = 1234, en 1233,02 = 1234).
Een station kan slechts 1 maal per dag gewerkt worden vanop dezelfde plaats.

4. Banden en modes
Men kan deelnemen op de volgende banden: 50 MHz, 70 MHz en 144 MHz.
Alle modes zijn toegelaten uitgezonderd:
• QSO’s via repeaters en onbemande stations
• QSO’ via EME
• QSO’s via satellieten
Cross-band verbindingen zijn niet geldig.
De bandplanning IARU-Region 1 dient gerespecteerd te worden.

5. Rapporten
Voor elke verbinding wordt een code uitgewisseld, bestaande uit RS(T) en de
locators, bestaande uit 6 posities(bv. JO11GH).
Bij ieder QSO wordt de datum en de tijd genoteerd in UTC. In de mate van het
mogelijke wordt de propagatiemode genoteerd (Es, MS, tropo, F2,….)

6. Puntentelling
Op het einde van de periode worden alle geldige QSO’s samengeteld en dit
bepaald de winnaar van de cup per band.

7. Logs
Per QSO moeten de volgende items gelogd worden:
• Eigen call; inclusief eventuele prefix en suffix (vb F/ON4ABC/P)
• Eigen locator
• Datum
• UTC
• Gewerkt station (inclusief prefix en/of suffix)
• RST gezonden
• RST ontvangen
• Locator
• Eventueel: propagatie

8. Opsturen van de logs
Enkel elektronische logs worden aanvaard in de volgende formaten:
•

ADIF

•

EDI formaat (verschillende eigen loc = aparte file)

•

MS Exell

•

Andere verwerkbare formaten zoals: sdf, csv, … mits documentatie

•

PDF wordt NIET aanvaard.

Logs
worden
per
E-mail
naar
verstuurd
naar:
U ontvangt dan per kerende een e-mail als bevestiging.
Logs moeten ten laatste op 31 oktober van het jaar.

vhf-contest@uba.be

De claimed scores en de resultaten zullen gepubliceerd worden op de UBA website
en in eCQ-QSO.

9. Controle
De logs zullen onderworpen worden aan crosschecking en via steekproeven

10. Diskwalificatie
De diskwalificatie oorzaken zijn:
• overtreding van het reglement.
• alle pogingen van fraude.
• Niet respecteren van de reglementen van het land waar men uitzendt.

11. Kopie van de logs
De log van een deelnemer wordt ter beschikking gesteld aan iedereen die een
aanvraag (ten vroegste 1 december) doet aan de Contest Manager, per e-mail

12. Aanvaarding van het reglement
Door zijn deelname verklaart men zich akkoord met het reglement en aanvaardt
men de beslissingen van de VHF-commissie.

13. Bekers en awards
Per band wordt er een beker uitgereikt aan de best geklasseerde.
Alle deelnemers die geklasseerd worden in de einduitslag krijgen een award

