Κανονισμοί OK DX RTTY
1. Ημερομηνία: το Σάββατο από 00:00-24:00 UTC το 3ο πλήρες Σαββατοκύριακο του
Δεκεμβρίου.
2. Mode: RTTY-Baudot
3. Μπάντες: 10,15,20,40 και 80 μέτρα σύμφωνα με το band plan της IARU.
4. Κατηγορία
a) Α1: Ένας χειριστής όλες οι μπάντες μεγάλη ισχύς (>100W) SINGLE-OP ALL
HIGH
b) A2: Ένας χειριστής όλες οι μπάντες χαμηλή ισχύς (<100W) SINGLE-OP ALL
LOW
c) Β: Ένας χειριστής σε μία μόνο μπάντα SINGLE-OP 10M, SINGLE-OP 15M,
SINGLE-OP 20M, SINGLE-OP 40M, SINGLE-OP 80M
d) C: Πολλοί χειριστές όλες οι μπάντες μόνο ένα σήμα MULTI-OP
e) D: Ακροατές (SWL)
Οι συμμετέχοντες στις κατηγορίες Α1, Α2 και C, μπορούν να αλλάξουν μπάντα μια
φορά σε κάθε περίοδο 5 λεπτών.
5. Κλήση: CQ OK TEST
6. Μήνυμα ανταλλαγής: RST + CQ ζώνη (οι Έλληνες δίνουν 599 20)
7. Πόντοι
a) Στις μπάντες των 10, 15 και 20 μέτρων:
1 πόντος για κάθε επαφή με την ήπειρό σου,
2 πόντοι για κάθε επαφή έξω από την ήπειρό σου (επαφή DX)
b) Στις μπάντες των 40 και 80 μέτρων:
3 πόντοι για επαφή με την ήπειρό σου
6 πόντοι για κάθε επαφή έξω από την ήπειρό σου (επαφή DX)
8. Πολλαπλασιαστές:
a) Για όλους τους σταθμούς εκτός OK/OL: Οι ραδιοχώρες του DXCC και οι
σταθμοί από την Τσεχία (OK) σε κάθε μπάντα,
b) Για τους OK/OL σταθμούς: οι DXCC ραδιοχώρες σε κάθε μπάντα.

9. Τελικό σκορ:
a) Για όλους τους σταθμούς εκτός OK/OL: Το γινόμενο του συνόλου των πόντων
επί του αθροίσματος του αριθμού των ραδιοχωρών DXCC συν του αριθμού
των ΟΚ σταθμών που δουλεύτηκαν σε όλες τις μπάντες.
b) Για τους OK/OL σταθμούς: το γινόμενο του συνόλου των πόντων σε όλες τις
μπάντες επί του συνολικού αριθμού των DXCC ραδιοχωρών.
c) Επαφές με σταθμούς που δεν έστειλαν ημερολόγιο επαφών, θα μετράνε
μόνο αν οι σταθμοί αυτοί φαίνονται σε τουλάχιστον 3 ημερολόγια επαφών.
10. Βραβεία
a) Οι συμμετέχοντες αξιολογούνται σε δύο κατηγορίες: OK/OL σταθμοί και όλοι
οι υπόλοιποι.
b) Βραβείο και πλακέτα στους νικητές των κατηγοριών Α1 και Α2
c) Βραβείο στους νικητές των κατηγοριών B, C και D
d) Βραβείο στο νικητή κάθε ραδιοχώρας αρκεί να έχει δουλέψει τουλάχιστον
το 10% των επαφών του πρώτου της κατηγορίας του με ελάχιστο τις 30
επαφές
11. Ημερολόγια επαφών (Logs)
a) Τα ημερολόγια επαφών πρέπει να τα ανεβάσετε σαν αρχεία τύπου Cabrillo
στη διεύθυνση http://okrtty.crk.cz/ όχι αργότερα από την 7η μέρα μετά το
διαγωνισμό. Στην περίπτωση που είστε σίγουροι ότι το αρχείο σας Cabrillo
είναι σωστό αλλά έχετε προβλήματα στο ανέβασμα, παρακαλώ στείλτε το
στο email okrtty at crk.cz .
b) Τα ημερολόγια επαφών των ακροατών θα γίνονται δεκτά ως αρχεία ASCII
αρκεί να δείχνουν ημερομηνία, μπάντα, διακριτικό/μήνυμα που έστειλε ο
σταθμός, καθώς και το διακριτικό που δούλεψε, σε χρονολογική σειρά, μαζί
μ’ ένα αρχείο περίληψης που να δείχνει διακριτικό, σκορ και πλήρες όνομα
και διεύθυνση του συμμετέχοντα.
c) Η λήψη όλων των ημερολογίων επαφών θα επιβεβαιωθεί με e-mail.
12. Αποκλεισμός
Παραβίαση των κανονισμών του διαγωνισμού, αντιαθλητική συμπεριφορά ή πόντοι
από μεγάλο αριθμό μη επαληθεύσιμων επαφών θεωρούνται επαρκείς αιτίες
αποκλεισμού
13. Όλες οι αποφάσεις των οργανωτών είναι τελικές.

Προδιαγραφή Cabrillo OK-DX-RTTY:

Μετάφραση - Απόδοση στα Ελληνικά: Κωνσταντίνος Χρ. Σταμάτης SV1DPI

