Trumpųjų bangų radijo ryšio varžybos Lietuvos Nepriklausomybės dienai pažymėti
Vasario 16–osios varžybos
Organizatorius: „Vyčio“ radijo klubas.
Data ir laikas: kasmet vasario 16 diena.
1 turas:

07:00 – 07:19 UTC

2 turas:

07:20 – 07:39 UTC

3 turas:

07:40 – 07:59 UTC

Dalyviai: Varžybose gali dalyvauti Lietuvoje licencijuoti radijo mėgėjai.
Dažnių diapazonas:
CW tik:

3510 – 3600 kHz;

SSB tik: 3600 – 3650 kHz.
Darbo rūšis: CW ir SSB.
Viename ture su ta pačia stotimi galimi tik 2 QSO — viename ture galimas tik vienas CW QSO ir tik vienas
SSB QSO.
Dalyvių įskaita:
— Vienas operatorius – vienas siųstuvas. Maksimalus siųstuvo galingumas 100 W.
— Daug operatorių – vienas siųstuvas. Maksimalus siųstuvo galingumas 100 W.
Klubų įskaita: dalyvis gali nurodyti Lietuvoje veikiantį klubą, kuriam norėtų skirti taškus.
Kontroliniai numeriai: RS(T) + ryšio eilės numeris, pradedant nuo 001. Per visą varžybų laiką ryšio eilės
numeris negali kartotis.
Taškai: 1 (vienas) QSO = 1 (vienas) taškas.
Daugiklis: skirtingų korespondentų skaičius per visą varžybų laiką.
Rezultatas: taškų suma = taškai X daugiklis.
Varžybų ataskaitos:
— ataskaitoje laiką nurodykite pasauliniu laiku (UTC).
— ataskaitoje nurodykite dalyvio šaukinį, vardą bei pavardę, amžių.
— ataskaitoje nurodykite dalyvio kategoriją varžybų įskaitoje bei klubo pavadinimą.
Elektroninės CABRILLO ataskaitos turėtų būti išsiųstos, ne vėliau kaip iki vasario 23 d., elektroniniu
paštu vytis@qrz.lt. Pavėluotai atsiųstos ataskaitos naudojamos tik kontrolei.

Popierinės ataskaitos, siunčiamos tik registruotu paštu, prieš tai detales suderinus su varžybų teisėju.
Norėdami skirti taškus savo pasirinktam klubui turite nurodyti tikslų egzistuojančio klubo pavadinimą .
Oficialūs klubų pavadinimai skelbiami http://lrmd.lt/klubai.
Apdovanojimai :
— Prizais apdovanojami vienas operatorius ir daug operatorių įskaitų pirmosios vietos laimėtojai.
— Diplomais apdovanojami asmeninės ir komandinės įskaitų pirmų trijų vietų laimėtojai.
— Diplomais apdovanojami dalyviai iki 18 metų amžiaus, parodę geriausią rezultatą.
— Diplomais apdovanojami dalyviai, parodę geriausią rezultatą asmeninėje įskaitoje, dirbę tik CW arba tik
SSB darbo rūšimis.
— Diplomais apdovanojami trys daugiausiai taškų surinkę klubai.
Dėmesio:
— CW QSO užmezgami tik CW skirtame bangų ruože,
— SSB QSO užmezgami tik SSB skirtame bangų ruože.
— Visiems dalyviams maksimalus siųstuvo galingumas — 100 W.
Diskvalifikacija:
— Už licenzijos reikalavimų nesilaikymą.
— Už varžybų nuostatų nesilaikymą.
„Vyčio“ radijo klubas

