SP DX CONTEST
Organizátoři: PZK (Polish Amateur Radio Union), SP DX Club
SP DX Contest WWW - http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/

1.Organizátoři: PZK - Polish Amateur Radio Union (Polski Zwiazek Krotkofalowcow) a SP DX Club.
2.Datum: první celý víkend v dubnu - od soboty 15:00 UTC do neděle 15:00 UTC.
3.Pásma: 160, 80, 40, 20, 15, 10m v souladu s doporučením plánu IARU.
4.Módy: Fone a CW. Spojení Fone a CW s tou samou stanicí v kategorii MIXED se počítá za další QSO. Cross-mode
spojení (např. Fone/CW) nejsou povolena.
5.Výzva do závodu:
◦Polské stanice: „CQ CONTEST” na Fone módu, nebo „CQ TEST" CW módem.
◦Ostatní stanice: „CQ SP”.
6.Předávaný kód:
◦Polské stanice dávají tři, nebo čtyři znaky reportu, skládajícího se z (RS or RST) a čísla vojvodství. Vojvodství jsou
označena: B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z.
◦Ostatní stanice předávají pět, nebo šest znaků reportu, skládajícího se z RS/RST a tří pořadových čísel QSO od 001
(např. "59 001" na fone, nebo "599 001" na CW).
7.Bodování:
◦Polské stanice:
QSO s DX stanicí (mimo Evropu) 3 body,
QSO s evropskou stanicí 1 bod
QSO s jakoukoli polskou stanící se neboduje.
◦Ostatní stanice: 3 body za každé QSO s polskou stanicí.
8.Násobiče:
◦Polské stanice: země DXCC (s výjimkou SP) na každém pásmu, bez ohledu na mód.
◦Ostatní stanice: polská vojvodství na každém pásmu, bez ohledu na mód, maximálně tedy 96 (16 vojvodství x 6
pásem).
9.Skóre: součet bodů za QSO ze všech pásem, vynásobený součtem násobičů ze všech pásem.
10.Kategorie:
◦A. MOAB MIXED
◦B. SOAB MIXED HP
◦C. SOAB MIXED LP
◦D. SOAB MIXED QRP
◦E. SOTB MIXED
◦F. SOAB PHONE HP
◦G. SOAB PHONE LP
◦H. SOSB PHONE
◦I. SOAB CW HP
◦J. SOAB CW LP
◦K. SOSB CW
◦L. SWL MIXED
Definice kategorií a jejich podmínky:
◦MO: více operátorů, jeden TRX znamená, že v jednom okamžiku může být vysílán jen jeden signál.
◦SO: jeden operator znamená, že všechny činnosti, spojené se závoděním (vysílání, příjem, zapisování do deníku,
počítání skóre atd.) vykonává jedna osoba. V jednom okamžiku může být vysílán jen jeden signál.
◦SOTB: jeden operátor, tři pásma – podmínky jako u SO s prací na třech libovolných pásmech.
◦HP: High Power – maximální výkon, povolený licencí operátora.

◦LP: Low Power – maximální výstupní výkon je 100 wattů.
◦QRP: maximální výstupní výkon je 5 wattů.
◦AB: všechna pásma.
◦SB: jedno pásmo.
◦MIXED: mix mód (CW a Fone dohromady).
Závodníci musí označit ve které kategorii soutěží, jinak jsou deníky přijaty jen jako check logs (pro kontrolu, bez
zařazení do vyhodnocení).
11.Posluchači SWL:
◦polští posluchači musí zapsat značku, RS (RST) a kód, zaslaný stanicí mimo SP a značku polské stanice,
◦posluchači mimo SP musí mít zapsánu značku a kód, vyslaný SP stanicí a značku mimopolské stanice.
Body, násobiče a skóre se počítá stejně, jako u vysílajících stanic. Obě stanice, polská a zahraniční mohou být
zapsány pouze jednou na pásmu a módu s výjimkou, když je jedna ze stanic novým násobičem.
12.Zveřejnění výsledků: konečné výsledky pro zahraniční stanice budou vydány v seznamu podle zemí a kategorií. V
kategorii QRP budou výsledky uvedeny podle kontinentů. Polské stanice budou vyhodnoceny podle kategorií. Zde
bude vydán i seznam výsledků podle celkouvého skóre ve všech kategoriích.
13.Diplmy a ocenění: budou uděleny v každé kategorii za nejlepší umístění v počtu podle rozhodnutí soutěžní komise a v
závislosti na množství účastníků v té které kategorii. Speciální ocenění, sponzorovaná skupinami sponzorů, nebo
jednotlivci, bude vystaveno za první místa v kategoriích, kontinentech a zemích. V každé kategorii bude vydán i
speciální diplom, podepsaný sponzorem kategorie.
14.Deníky: ◦Elektronické deníky ve formátu Cabrillo zasílejte na: <spdxc-logs@pzk.org.pl>
◦Ručně psané deníky zašlete na:
Polski Zwiazek Krotkofalowcow,
SPDX Contest Committee,
P. O. Box 320,
00-950 WARSZAWA,
POLAND
Všechny deníky musí být doručeny vyhodnocovateli do 30.4. Deníky, zaslané v jiném formátu než Cabrillo budou
použity jen jako check logs a nebudou zpracovány do výsledkové listiny.
15.Diskvalifikace: porušení povolovacích podmínek země ze které soutěžící vysílá, nebo porušení podmínek závodu,
nebo nesportovní chování závodníka, bude mít za následek jeho diskvalifikaci.
16.Řešení sporů: rozhodnutí vyhodnocovatele je konečné.
17.Polské prefixy jsou: 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR

Kratice županija:
B = Lubuskie
C = Lodzkie
D = Dolnoslaskie
F = Pomorskie
G = Slaskie
J = Warminsko-Mazurskie
K = Podkarpackie
L = Lubelskie
M = Malopolskie
O = Podlaskie
P = Kujawsko-Pomorskie
R = Mazowieckie
S = Swietokrzyskie
U = Opolskie
W = Wielkopolskie
Z = Zachodniopomorskie

