Regulamin Prób Subregionalnych UKF
rozliczanych przez Stowarzyszenie PK UKF
1. Uczestnicy
W Próbach Subregionalnych mogą brać udział wszyscy radioamatorzy I Regionu IARU,
posiadający zezwolenia do pracy w pasmach od 30 MHz do 241 GHz.
Uczestnicy Prób Subregionalnych muszą pracować zgodnie z regulaminem i duchem Prób
oraz mocą nie większą niż w wydanym pozwoleniu.
2. Termin
Próby Subregionalne rozgrywane są przez kolejne lata w pierwszy pełny weekend miesiąca:
marca
maja
czerwca
lipca
sierpnia
3. Czas trwania
Próby rozpoczynają się w sobotę o godz. 14:00 UTC a kończą w niedzielę o 14:00 UTC.
4. Pasma
marzec: 50 MHz – 241 GHz
maj: 50 MHz – 241 GHz
czerwiec: 50 MHz – 241 GHz
lipiec: 50 MHz – 241 GHz
sierpień: 50 MHz – 241 MHz
5. Rodzaje emisji
A1A (CW)
J3E (SSB)
F3E (G3E) (FM) (z wyłączeniem przemienników)
6. Kategorie
SO (Single Operator) - stacja z jednym operatorem bez pomocy innych osób podczas
trwania Prób.
MO (Multi Operator) - stacja z wieloma operatorami pod warunkiem stosowania jednego
znaku wywoławczego podczas Prób i mocą nie większą niż w wydanym pozwoleniu.
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7. Łączności
Łączność z daną stacją na danym paśmie wolno przeprowadzić tylko jeden raz, niezależnie od
tego czy jest to stacja stała, przenośna czy mobilna.
Próby rozgrywane są niezależnie (oddzielnie) na każdym paśmie.
Podczas Prób przy zmianie pasma dozwolona jest zmiana QTH.
Zabrania się przeprowadzania łączności, w ramach jednego pasma, z różnych lokatorów.
8. Raporty
Obowiązuje nadanie i odebranie raportu, numeru kolejnego łączności zaczynającego się od
001 dla pierwszej łączności na danym paśmie i powiększanego o jeden przy każdej następnej
łączności oraz pełnego 6-znakowego lokatora, np. 59003 JO20DB lub 579123 IN55DD.
Powyższe dane muszą być wymienione drogą radiową, na tym samym paśmie, na którym
przebiega dana łączność.
W przypadku różnic w nadesłanych dziennikach, za poprawny raport uważa się ten wpisany w
dzienniku nadającego. Nie zalicza się punktów uczestnikowi, który odebrał z błędem.
Różnica czasu w logach korespondentów powyżej 10 minut, skutkować będzie nie zaliczeniem
łączności obu nadawcom.
9. Punktacja
Punkty za łączności liczone są wg zasady jeden punkt za kilometr. Obliczona odległość w km
jest obcięta do liczby całkowitej i dodawany jest 1km. Odległości obliczana jest do środka pola
każdego lokatora.
Dla uzyskania porównywalnych wyników, dokonując konwersji ze stopni na kilometry z
wykorzystaniem równań geometrii sferycznej, należy stosować współczynnik 111,2
(Noordwijkerhout, 1987).
Za łączność powtórzoną na danym paśmie (duplikat) i zgłoszoną przez uczestnika jako
łączność poprawna (wyliczone punkty), zostanie uczestnikowi zaliczona tylko pierwsza
łączność a punkty za kolejną, zostaną odjęte.
10. Dzienniki
Dzienniki za powinny być sporządzone w postaci elektronicznej w formacie REG1TEST/EDI.
Dzienniki powinny być wysłane do Contest Managera nie później niż w trzeci poniedziałek
(14 dni) po rozegranych Próbach.
Adres wysyłkowy dla dzienników za zawody: vhfcontest@pk-ukf.org.pl
Obowiązek dostarczenia prawidłowego logu ciąży na uczestniku Prób.
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Dzienniki przysłane po terminie mogą zostać użyte do kontroli.
Dostarczenie dziennika oznacza, że uczestnik akceptuje regulamin Prób.
Łączności pomiędzy stacjami SP mogą zostać zaliczone tylko i wyłącznie wtedy, gdy są
potwierdzone logiem drugiej stacji SP. W przypadku braku dziennika za Próby od uczestnika
spoza SP, wszystkie łączności przeprowadzone z tą stacją, zostają zaliczone.
11. Kary
Uczestnik naruszający regulamin lub bandplan I IARU Region, może być zdyskwalifikowany.
W przypadku naruszenia ham-spirit'u i niesportowego zachowania, Contest Manager może
dokonać dyskwalifikacji danej stacji w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia PK-UKF.
12. Wyniki
Po ogłoszeniu wstępnych wyników (w terminie 8 tygodni od dnia zakończenia Prób) następuje
okres 7 dni na ich przejrzenie przez zawodników i zgłoszenie do Contest Managera zastrzeżeń,
nieprawidłowości oraz błędów. W przypadkach zasadnych i zgłoszonych w wyżej
wymienionym terminie wyniki zostaną poprawione.
Ostateczne wyniki Prób zostaną ogłoszone w terminie 10 tygodni od daty zakończenia Prób.
Sytuacje sporne rozstrzygane będą przez Zarząd Stowarzyszenia PK UKF.
13. Nagrody
Zwycięzca w każdej kategorii otrzymuje dyplom.
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