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EA RTTY CONTEST 2022 

Διοργανώνεται από την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών της Ισπανίας (URE), εκχωρήθηκε στον EB4Z. 

Για να συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό, οι βασικοί όροι διαγωνισμών πρέπει να είναι συμβατοί με το 
βασικό κανονισμό της URE για τους διαγωνισμούς. 

Συμμετέχοντες: Οποιοσδήποτε ραδιοερασιτέχνης ανά τον κόσμο με νόμιμη άδεια. 

Ημερομηνίες: Από τις 12:00 UTC του Σαββάτου ως τις 12:00 UTC της Κυριακής της 3
ης

 Απριλίου 2022 

Mode: RTTY Baudot (τηλέτυπο) 

Μπάντες: 10, 15, 20, 40, 80 μέτρα, στα τμήματα που συνιστώνται από την IARU γι’ αυτό το mode. 

Κατηγορίες: 
1. Ένας χειριστής σε όλες τις μπάντες Ισπανός EA, Μεγάλη ισχύς (SINGLE-OP ALL HIGH). 
2. Ένας χειριστής σε όλες τις μπάντες Ισπανός EA, μικρή ισχύς (SINGLE-OP ALL LOW). 
3. Ένας χειριστής σε όλες τις μπάντες Ισπανός EA, πολύ μικρή ισχύς (SINGLE-OP ALL QRP). 
4. Ένας χειριστής σε όλες τις μπάντες Ισπανός νεαρός, (SINGLE-OP ALL YOUTH). 
5. Ένας χειριστής σε μία μπάντα Ισπανός EA, (SINGLE-OP 10M κλπ..). 
6. Ένας χειριστής σε όλες τις μπάντες DX, Μεγάλη ισχύς (SINGLE-OP ALL HIGH). 
7. Ένας χειριστής σε όλες τις μπάντες DX, μικρή ισχύς (SINGLE-OP ALL LOW). 
8. Ένας χειριστής σε όλες τις μπάντες DX, πολύ μικρή ισχύς (SINGLE-OP ALL QRP). 
9. Ένας χειριστής σε όλες τις μπάντες DX νεαρός, (SINGLE-OP ALL YOUTH). 
10. Ένας χειριστής σε μία μπάντα DX, (SINGLE-OP 10M κλπ..). 
11. Πολλοί Ισπανοί χειριστές σε πολλές μπάντες (MULTI-MULTI ALL). 
12. Πολλοί DX χειριστές, σε πολλές μπάντες(MULTI-MULTI ALL). 

Σημειώσεις: 
a. Μεγάλη Ισχύς (μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς σε κάθε χώρα), Χαμηλή ισχύς (μέγιστη τα 

100W), και QRP (μέγιστη τα 5W). 
b. Η χρήση των clusters επιτρέπεται σε όλες τις κατηγορίες. Το σποτάρισμα του διακριτικού 

μας από μας τους ίδιους , το να ζητάμε από τους άλλους να μας σποτάρουν, «καλυμμένα» 
σποτς ή σποτς από μέλη των ομάδων με πολλούς χειριστές, είναι λόγοι αποκλεισμού. 

c. Στις κατηγορίες ενός χειριστή, μόνο ένα εκπεμπόμενο σήμα στον αέρα επιτρέπεται κάθε 
στιγμή. 

d. Στις κατηγορίες ενός χειριστή σε μία μπάντα, ο χειριστής μπορεί να κάνει επαφές και σ’ 
άλλες μπάντες, αλλά μπορεί να διεκδικήσει βραβείο σε μια μπάντα. Το διακριτικό πρέπει να 
εμφανίζεται τουλάχιστον σε 5 ημερολόγια. 

e. Στις κατηγορίες πολλών χειριστών, μόνο ένα εκπεμπόμενο σήμα ανά μπάντα κάθε στιγμή 
επιτρέπεται. Όλοι οι πομποί, δέκτες και κεραίες πρέπει να είναι εντός ακτίνας 500μ. 

f. Μόνο ένα διακριτικό επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. 
g. Για να συμμετάσχει κάποιος στην κατηγορία Νεαρών, η ηλικία του πρέπει να είναι το πολύ 

25 ετών. 

Κλήση: CQ EA TEST 

Έγκυρες επαφές: Οι επαφές μπορούν να γίνουν με οποιονδήποτε σταθμό οπουδήποτε στον κόσμο. 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους σταθμούς μόνο μία φορά ανά μπάντα. Τα μοναδικά QSO δεν 
θα μετράνε για πόντους ή για πολλαπλασιαστές. 
Μια επαφή θα πόντους ή ως πολλαπλασιαστής εάν εμφανίζεται σε τουλάχιστον σε δύο διαφορετικά 
ημερολόγια επαφών. 
Δεν επιτρέπονται επαφές που ο ένας είναι σε μία και ο άλλος σε άλλη μπάντα. 

Σκορ: 

Σταθμοί από Ισπανία: 

 Επαφές με άλλους Ισπανούς (συμπεριλαμβανομένων EA, EA6, EA8, EA9) δίνουν 2 πόντους. 

 Επαφές με σταθμούς DX, δίνουν ένα πόντο. 
 

https://concursos.ure.es/en/reglamento-general-concursos-hf/
https://concursos.ure.es/downloads/plan_bandas_r1_hf.pdf
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DX σταθμοί: 

 Επαφές μεταξύ σταθμών DX, δίνουν ένα πόντο 

 Επαφές με Ισπανούς (συμπεριλαμβανομένων EA, EA6, EA8, EA9) δίνουν 3 πόντους. 

Πολλαπλασιαστές: Οι πολλαπλασιαστές, σε κάθε μπάντα, είναι οι ίδιοι και για τους Ισπανούς και για 
τους DX σταθμούς και είναι ως ακολούθως: 

 Οι ραδιοχώρες του EADX 100  

 Οι Ισπανικές επαρχίες 

 Ο σταθμός EA4URE θα είναι πολλαπλασιαστής για όλους τους σταθμούς. Αυτός ο σταθμός 
θα στέλνει HQ ως ανταλλαγή. 

 Οι περιοχές με τον ίδιο αριθμό στο διακριτικό των ΗΠΑ, Καναδά, Ιαπωνίας και Αυστραλίας 
(για παράδειγμα VE3, VE6, W5, JA1, κλπ). 

Σημειώσεις: 

 Οι πολλαπλασιαστές μετράνε μία φορά ανά μπάντα. 

 Η πρώτη επαφή με W, VK, VE και JA, είναι διπλός πολλαπλασιαστής, αφού μετράει και ως 
EADX ραδιοχώρα και επίσης ως περιοχή. 

 Η πρώτη επαφή που θα γίνει με ΕΑ, ΕΑ6, ΕΑ8 και ΕΑ9, είναι διπλός πολλαπλασιαστής, αφού 
μετράει και ως EADX ραδιοχώρα και ως επαρχία. 

Τελικό αποτέλεσμα:  
Το άθροισμα των πόντων που επιτεύχθηκαν, πολλαπλασιαζόμενοι με το άθροισμα του αριθμού ων 
πολλαπλασιαστών σε όλες τις μπάντες. 

Βραβεία: 

 Τρόπαιο ή πλακέτα για όλους τους νικητές όλων των κατηγοριών. 

 Χάρτινα πιστοποιητικά για όλες τους δεύτερους και τρίτους κάθε κατηγορίας. 

 Χάρτινα πιστοποιητικά για όλους τους πρώτους από ΗΠΑ, VE, JA και VK. 

 Πιστοποιητικά σε pdf για κατέβασμα για όλους τους χειριστές στους σταθμούς πολλών 
χειριστών που νίκησαν. 

 Πιστοποιητικά σε pdf για κατέβασμα για όλους τους σταθμούς με τουλάχιστον 50 έγκυρες 
επαφές σε κατηγορίες μιας μπάντας ή 100 έγκυρων επαφών για πολλές μπάντες. 

 Για τρόπαια ή χάρτινα πιστοποιητικά, απαιτείται ένας ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός 
έγκυρων επαφών, που είναι 150 για συμμετοχή σε όλες τις μπάντες ή 50 σε μία μπάντα. 
Επίσης πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 5 συμμετοχές σε κατηγορία πολλών μπαντών ή 3 
συμμετοχών σε κατηγορίες μιας μπάντας. 

Ημερολόγια: όλα τα ημερολόγια επαφών πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά σε αρχείο τύπου 
Cabrillo. 
Οδηγίες για την αποστολή ημερολογίων επαφών: Το αρχείο του ημερολογίου πρέπει να υποβληθεί 
σε αρχείο τύπου Cabrillo στο site https://concursos.ure.es/en/logs/ 
Απόδειξη για την υποβολή του ημερολογίου επαφών θα αποσταλεί με email με μήνυμα που θα 
επισημαίνει τυχόν λάθη στο ημερολόγιο. Θα λάβετε επίσης μια αναφορά UBN με email. 
Τα υποβληθέντα ημερολόγια θα χρησιμοποιηθούν για το GDURE (το ημερολόγιο της URE που 
χρησιμοποιείται για την αυτόματη δημιουργία βραβείων). 
Έχετε προβλήματα με την υποβολή του ημερολογίου σας στην ιστοσελίδα μας; Παρακαλώ 
επικοινωνήστε με την επιτροπή των διαγωνισμών HF στο email hf@ure.es . 

Τα ημερολόγια επαφών πρέπει να ληφθούν το αργότερο ως τις 18 Απριλίου 2022 (15 μέρες). 
Όποια ημερολόγια υποβληθούν μετά την ημερομηνία δε θα θεωρηθούν έγκυρα. Τα ημερολόγια που 
θα υποβληθούν μετά από αυτή την ημερομηνία, θα χρησιμοποιηθούν ως ημερολόγια ελέγχου. 
Τα σχόλια και οι ιστορίες σας είναι ευπρόσδεκτες. 

Γενικές πληροφορίες: 

 Υποβάλλοντας μια συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των κανόνων 
και των αποφάσεων που θα λάβει η οργανωτική επιτροπή, που θα αποδεχθεί και 
εξουσιοδοτήσει η URE. 

https://concursos.ure.es/en/logs/
mailto:hf@ure.es
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 Όλα τα ημερολόγια επαφών μπορεί να είναι πλήρως δημόσια. (στο ραδιοερασιτεχνικό 
περιοδικό και ιστοσελίδα της URE), προκειμένου να ελεγχθούν και να τσεκαριστούν οι 
επαφές μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 Φωτογραφίες από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό που θα υποβληθούν, θα μπορούν να 
δημοσιευτούν στο ραδιοερασιτεχνικό περιοδικό και στην ιστοσελίδα της URE. 

 Τα αποτελέσματα θα δημοσιευτούν στο ραδιοερασιτεχνικό περιοδικό και στην ιστοσελίδα 
της URE. Τα διπλώματα θα είναι διαθέσιμα για κατέβασμα στην ιστοσελίδα. 

 Εάν κριθεί απαραίτητο, μπορεί να ζητηθούν πληροφορίες από άλλους οργανισμούς εκτός 
URE, ώστε να αποδειχθεί τυχόν αντιαθλητική συμπεριφορά. 

 Όταν αντιαθλητική συμπεριφορά ανιχνευθεί, η οργανωτική επιτροπή θα λάβει την 
απαραίτητη δράση σε κάθε περίπτωση. 

 Ερωτήσεις σχετικά με τους κανονισμούς του διαγωνισμού και άλλα θέματα μπορούν να 
σταλούν με email στο eb4z@ure.es 

Ισπανικές επαρχίες 

EA1: AV, BU, C, LE, LO, LU, O, OU, P, PO, S, SA, SG, SO, VA, ZA 

EA2: BI, HU, NA, SS, TE, VI, Z 

EA3: B, GI, L, T 

EA4: BA, CC, CR, CU, GU, M, TO 

EA5: A, AB, CS, MU, V 

EA6: IB 

EA7: AL, CA, CO, GR, H, J, MA, SE 

EA8: GC, TF 

EA9: CE, ML 

Σημείωση: Αυτός ο διαγωνισμός είναι μέρος του Ετησίου Πρωταθλήματος HF που διοργανώνεται 
από την URE. 

Παράδειγμα αρχείου τύπου Cabrillo. 
START-OF-LOG: 2.0 
ARRL-SECTION: DX 
CALLSIGN: EA0XXX 
CLUB: EACC CONTEST CLUB 
CONTEST: EARTTY 
CATEGORY: SINGLE-OP ALL HIGH 
CLAIMED-SCORE: 
OPERATORS: EA0XXX 
NAME: JUAN JUAN 
ADDRESS: SAN JUAN 37 
ADDRESS: JUAN, 05000 
ADDRESS: SPAIN 
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.4798.0 
QSO: 14072 RY 2015-03-15 0840 EA0XXX            599 MU   WX0XXX        599 128 
QSO:   7043 RY 2015-03-15 1227 EA0XXX            599 MU   EA1XXX         599 C 
END-OF-LOG: 

Μετάφραση στα Ελληνικά: Κωνσταντίνος Χρ. Σταμάτης SV1DPI 

mailto:eb4z@ure.es
https://concursos.ure.es/en/campeonato-de-hf/

