
Worked All Europe DX Contest 

Κανονισμοί 2021 

 
Η Γερμανική Ένωση Ραδιοερασιτεχνών (DARC) προσκαλεί όλους τους 
ραδιοερασιτέχνες ανά τον κόσμο να συμμετάσχουν στο ετήσιο διαγωνισμό WAE DX. 
 
Από τον Μάιο του 2014 τίθενται σε ισχύ οι Γενικοί Κανόνες Διαγωνισμών του DARC 
Committee DX και του HF Contesting. 
 

1 Ώρες 

CW:Αύγουστος, Δεύτερο πλήρες Σαββατοκύριακο 
Σάββατο, 14 Αυγούστου 2021, 0000 UTC ως Κυριακή, 15 Αυγούστου 2021, 2359 UTC 

SSB: Σεπτέμβριος, Δεύτερο πλήρες Σαββατοκύριακο 
Σάββατο, 11 Σπετεμβρίου 2021, 0000 UTC ως Κυριακή, 12 Σεπτεμβρίου 2021, 2359 
UTC 

RTTY: Νοέμβριος, Δεύτερο πλήρες Σαββατοκύριακο 
Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021, 0000 UTC ως Κυριακή 4 Νοεμβρίου 2021, 2359 UTC 

2 Μπάντες 

3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. 

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της IARU-Περιοχή 1-δεν επιτρέπονται διαγωνισμοί 
(ούτε RUN ούτε S&P) έξω από τα προτιμώμενα τμήματα για 
διαγωνισμούς.Συγκεκριμένα: 

CW : 3570-3800; 7040-7200; 14070-14350 kHz 
SSB: 3650-3700; 7040-7060; 7100-7130; 14100-14125; 14300-14350 kHz. 

Οι συμμετέχοντες πρέπει διαρκώς να σέβονται το bandplan της IARU. 

3 Κατηγορίες 

 Ένας χειριστής χαμηλή ισχύς (SINGLE-OP LOW) 
Μέγιστη Ισχύς 100 Watts –όλες οι μπάντες. Μόνο ένα σήμα επιτρέπεται κάθε 
στιγμή. 

 Ένας χειριστής μεγάλη ισχύς (SINGLE-OP HIGH) 
Ισχύς μεγαλύτερη από 100 Watts –όλες οι μπάντες. Μόνο ένα σήμα 
επιτρέπεται κάθε στιγμή. 

 Πολλοί χειριστές (MULTI-OP) 
Αλλαγές μπάντας επιτρέπονται κάθε 10 λεπτά περιλαμβανομένων της 

https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/referate/dx/General_Rules_for_DARC_DXHF_Contests_v1_neu.pdf
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/referate/dx/General_Rules_for_DARC_DXHF_Contests_v1_neu.pdf


δραστηριότητας του κύριου σταθμού, συμπεριλαμβανομένων QSO & QTC και 
CQ. 
Μόνη εξαίρεση: Αν δουλεύουμε έναν πολλαπλασιαστή Άλλοι πομποδέκτες 
μπορεί να χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τον κύριο σταθμό σε άλλες 
μπάντες. 
 

Σημειώσεις: 
 Πομποί, δέκτες και κεραίες που θα χρησιμοποιηθούν στο διαγωνισμό πρέπει 

να βρίσκονται εντός κύκλου διαμέτρου 2 χλμ. 
 Η χρήση δικτύων με DX σποτς επιτρέπονται σε όλες τις κατηγορίες. 

 

4 Ώρες εκτός 

Οι σταθμοί ενός χειριστή μπορούν να είναι στον αέρα μόνο τις 36 από τις 48 ώρες 
της περιόδου του διαγωνισμού. 

Οι ώρες που μετράνε ως εκτός πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 60 λεπτά κατά τη 
διάρκεια των οποίων ούτε QSO ούτε QTC μπορεί να καταχωρηθεί. 

5 Ανταλλαγή 

Ένα QSO στο διαγωνισμό επιτρέπεται μέσω ενός Ευρωπαϊκού σταθμού (σύμφωνα 
με τη λίστα WAE) κι έναν μη Ευρωπαίο (σύμφωνα με τη λίστα DXCC). Εξαίρεση: 
RTTY, δείτε στην παράγραφο 12. Η ανταλλαγή αποτελείται από την αναφορά λήψης 
RS/RST κι έναν προοδευτικό σειριακό αριθμό, αρχίζοντας από το 001. Εάν ο 
σταθμός που θα δουλευτεί, δε στέλνει έναν σειριακό αριθμό, καταχωρείστε την 
επαφή με τον αριθμό 000. Οι επαφές που θα καταχωρηθούν με 000 μετράνε , αν 
ένας νέος πολλαπλασιαστής δουλευτεί σ’ αυτή την επαφή. Μια τέτοια επαφή θα 
μετρήσει μια φορά ανά μπάντα. 

6 Πολλαπλασιαστές 

Για τους μη Ευρωπαίους πολλαπλασιαστές είναι ο αριθμός των χωρών που θα 
δουλευτεί από την λίστα WAE, ανά μπάντα. 

Για τους Ευρωπαίους, κάθε μία DXCC ραδιοχώρα εκτός των Ευρωπαϊκών μετράει ως 
πολλαπλασιαστής. 
Εξαίρεση: Στις ακόλουθες χώρες τα νούμερα από 0 ως 9 στο prefix μετράνε ως 
πολλαπλασιαστές: 
W, VE, VK, ZL, ZS, JA, BY, PY και  RA8/RA9 και RAØ – χωρίς να μας ενδιαφέρει η 
γεωγραφική τους θέση. 

Παραδείγματα: W1, K1, KA1 και K3../1 μετράει ως W1; 
VE1, VO1 και VY1 μετράει ως VE1; 
JR4, 7M4 και 7K4 μετράνε ως JA4; 
ZL2 και ZL6 είναι δύο διαφορετικοί πολλαπλασιαστές. 



Πολλαπλασιαστής bonus: Οι πόντοι από τους πολλαπλασιαστές των χωρών έχουν 
διαφορετικό βάρος ανά μπάντα. Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των χωρών που θα 
κάνουμε στους 3.5 MHz με το 4, στους 7 MHz με το 3, και στους 14/21/28 MHz με το 
2. Ο συνολικός αριθμός των πολλαπλασιαστών είναι το άθροισμα των παραπάνω 
γινομένων όλων των μπαντών. 

7 Ανταλλαγή QTC 

Επιπρόσθετοι πόντοι μπορούν να κερδηθούν με τα QTCs. Ένα QTC είναι η αναφορά 
μιας επαφής του διαγωνισμού σ’ έναν Ευρωπαϊκό σταθμό. Προσοχή οι DX 
στέλνουν, οι Ευρωπαίοι λαμβάνουν (εξαίρεση : RTTY, δες την παράγραφο 12). 

Οι ακόλουθοι κανόνες εφαρμόζονται: 

1. Ένα QTC περιέχει την ώρα, το διακριτικό και το σειριακό αριθμό του QSO που 
αναφέρεται. Παράδειγμα : "1307 DA1AA 431" σημαίνει ότι ο DA1AA 
δουλεύτηκε στις 1307 UTC και έδωσε νούμερο 431. 

2. Κάθε QSO μπορεί να αναφερθεί μόνο μία φορά ως QTC. Το QTC δε μπορεί να 
σταλεί στον σταθμό που αναφέρεται. 

3. Κάθε QTC που θα μεταφερθεί σωστά, μετράει ως ένας πόντος για τον 
αποστολέα και ένα πόντος γι’ αυτόν που το λαμβάνει. 

4. Δύο σταθμοί μπορούν να ανταλλάξουν το πολύ 10 QTCs. Οι δύο σταθμοί 
μπορούν να κάνουν επαφή πολλές φορές προκειμένου να συμπληρώσουν τον 
αριθμό των δέκα. 

5. Τα QTCs μεταφέρονται μέσω των σειρών QTC. Μια σειρά QTC είναι μια ομάδα 
από ένα (κατ’ ελάχιστο) έως δέκα (το μέγιστο) QTCs. Οι σειρές QTC 
αριθμούνται χρησιμοποιώντας το ακόλουθο σχήμα: Ο πρώτος αριθμός είναι ο 
προοδευτικός σειριακός αριθμός της σειράς, αρχίζοντας από το ένα. Ο 
δεύτερος αριθμός δηλώνει τον αριθμο των QTCs σ’ αυτή τη σειρά. 
Παράδειγμα: "QTC 3/7" σημαίνει ότι είναι η τρίτη σειρά που εκπέμπεται third 
από αυτόν τον σταθμό και η οποία θα περιέχει επτά QTCs. 

6. Για κάθε σειρά QTC που εκπέμπεται ή λαμβάνεται, ο αριθμός QTC, η ώρα και η 
συχνότητα πρέπει να καταχωρηθεί. Εάν κάποιο από αυτά τα δεδομένα λείπει 
από το ημερολόγιο, δε θα δοθούν πόντοι γι’ αυτή τη σειρά QTC. 
 

8 Σκορ 

Το συνολικό σκορ είναι το άθροισμα των συνολικών QSOs συν τα QTCs σε όλες τις 
μπάντες πολλαπλασιασμένα με το άθροισμα όλων των πολλαπλασιαστών, 
λαμβανομένων υπ’ όψιν του συντελεστή βάρους της κάθε μπάντας (δείτε την 
παράγραφο §6). 

9 Αποβολή 

Παραβίαση των κανόνων του διαγωνισμού ή αντιαθλητική συμπεριφορά θεωρείται 
αρκετός λόγος για αποκλεισμό. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαγωνισμού είναι 
τελικές. 



10 Υποβολή 

URL: http://www.waedc.de  

Μήνυμα στο διευθυντή του διαγωνισμού (όχι ημερολόγια): waedc-
info@dxhf.darc.de 

Τα ημερολόγια πρέπει να τα ανεβάσετε σε μορφή Cabrillo στην ακόλουθη 
διεύθυνση: 

URL: https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/upload.cgi?form=referat&lang=en 

Τελική ημερομηνία υποβολής για το CW: 23 Αυγούστου 2021, 23:59 UTC 

Τελική ημερομηνία υποβολής για το SSB: 20 Σεπτεμβρίου 2021, 23:59 UTC 

Τελική ημερομηνία υποβολής για το RTTY: 22 Νοεμβρίου 2021, 23:59 UTC 

Υποβάλλοντας ηλεκτρονικά ένα ημερολόγιο, ο συμμετέχων αποδέχεται πλήρως 
τους κανόνες του διαγωνισμού. Γραπτή δήλωση αποδοχής δεν είναι απαραίτητη. 
Σημείωση : Μετά τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων όλα τα ημερολόγια θα 
χρησιμοποιηθούν στο DARC Contest Logbook (DCL). 

Ημερολόγια γραμμένα στο χέρι: 

Μετά το διαγωνισμό χρησιμοποιείστε ένα πρόγραμμα του DL8WAA (LM) για να 
γράψετε τα δεδομένα σας. 

Θα το βρείτε στο Link: http://contestsoftware.com/e/home.htm 

Εάν δεν έχετε υπολογιστή, παρακαλέστε έναν φίλο ή κάποιο μέλος της οικογένειά 
σας να το κάνει για σας. 

11 Διαγωνισμός για DX & Contest συλλόγους 

Το σκορ του κάθε συλλόγου μετράται προσθέτοντας το τελικό αποτέλεσμα των 
μελών του που συμμετείχαν σε όλα τους τρεις WAE διαγωνισμούς, εξαιρουμένων 
των SWLs. Για να προσμετρηθούν, το όνομα του συλλόγου πρέπει να αναγραφεί στο 
ημερολόγιο σε ξεχωριστή γραμμή με επικεφαλίδα με τη λέξη "CLUB". 

Ο σύλλογος δε μπορεί να είναι ο εθνικός σύλλογος. Για να μπει στη λίστα ένας 
σύλλογος, τρία κατ’ ελάχιστον ημερολόγια πρέπει να υποβληθούν. 

Ένα βραβείο αθλοθετείται για τον κορυφαίο DX (εκτός Ευρώπης) και τον κορυφαίο 
Ευρωπαϊκό σύλλογο. 

http://www.waedc.de/
mailto:waedc-info@dxhf.darc.de
mailto:waedc-info@dxhf.darc.de
https://www.dxhf.darc.de/~waecwlog/upload.cgi?form=referat&lang=en
http://dcl.darc.de/
http://contestsoftware.com/e/home.htm


Για τους σταθμούς από Γερμανία (DL) που θα συμμετέχουν στο DARC/VFDB-
Clubmeisterschaft πρέπει να γράψετε τον αριθμό του DOK σας στο ημερολόγιο σας 
σε ξεχωριστή γραμμή με επικεφαλίδα τη λέξη "SPECIFIC". 

12 Ειδικοί κανόνες για το RTTY 

Στο RTTY του WAEDC δεν υπάρχουν τα όρια της ηπείρου. Ο καθένας μπορεί να 
δουλέψει οποιονδήποτε. Τα QTC όμως επιτρέπεται να ανταλλάσσονται μόνο μεταξύ 
σταθμών από διαφορετική ήπειρο. 

Κάθε σταθμός μπορεί να στείλει και να λάβει QTCs. Το άθροισμα των QTCs που 
ανταλλάχτηκαν μεταξύ δύο σταθμών (σταλμένα και ληφθέντα ) δεν πρέπει να 
υπερβαίνουν τα 10 (δέκα). 

Οι Ευρωπαίοι και μη Ευρωπαίοι πολλαπλασιαστές μετράνε όπως περιγράφονται 
στην παράγραφο §6 για όλους τους σταθμούς. 

13 Τελική ημερομηνία υποβολής ημερολογίου επαφών 

Η τελική ημερομηνία υποβολής είναι πάντα επτά μέρες μετά το τέλος του 
διαγωνισμού. 

14 Κριτήρια για τα βραβεία και τις πλακέτες του WAEDC 

Οι νικητές της κάθε ηπείρου ια λάβουν μία πλακέτα. Εκτυπώσιμα πιστοποιητικά θα 
διατεθούν online για όλους τους σταθμούς στο δημοσίευμα των αποτελεσμάτων. 

Οι συμμετοχές από χώρες χωρισμένες ανά αριθμητικές περιοχές κλήσεων για 
λόγους πολλαπλασιαστών (βλ. §6) θα αναφερθούν σύμφωνα με την αναφερόμενη 
τοποθεσία τους εντός της αντίστοιχης γεωγραφικής περιοχής τους. 

Οι σταθμοί που θα ενεργοποιούν μια ραδιοχώρα WAE για το WAEDC απ’ όπου δε 
λάβαμε ημερολόγιο τα τελευταία τρία χρόνια θα αναγνωρίζονται ως "WAEDC 
Ήρωες" και θα λάβουν ένα ειδικό βραβείο. 

Για το 2021 αυτές  οι χώρες είναι: 1A0, C3, HV, IS0, JW/b, JX, OY, R1F, SV/A, T7, ZA, 
ZB 

ΟΙ σταθμοί που θα βρεθούν στη λίστα Top-Ten/Top-Six για τουλάχιστον πέντε 
φορές μπορούν να αιτηθούν μια ειδική πλακέτα.. 

Η επιτροπή του WAEDC διατηρεί το δικαίωμα να τιμήσει ειδικές δραστηριότητες  
στο διαγωνισμό με πρόσθετες πλακέτες. 

 

 



15 Ηχογράφηση 

Οι 5 κορυφαίες συμμετοχές της κάθε κατηγορίας (ενός χειριστή, χαμηλή ισχύς από 
Ευρώπη - ενός χειριστή, μεγάλη ισχύς από Ευρώπη – πολλοί χειριστές από Ευρώπη, 
ενός χειριστή, χαμηλή ισχύς DX - ενός χειριστή, μεγάλη ισχύς από Ευρώπη DX, 
πολλοί χειριστές DX) πρέπει να στείλουν ηχογράφηση του λαμβανόμενου από 
αυτούς και του δικού του σήματος απ’ όλη την περίοδο που έλαβαν μέρος. Αυτό 
χρειάζεται να γίνει ΜΟΝΟ ΑΝ ΤΟ ΖΗΤΗΣΕΙ Ο διευθυντής του διαγωνισμού. Εάν ένας 
σταθμός δε μπορέσει να στείλει την αιτούμενη ηχογράφηση, όλες οι επαφές που δε 
μπορούν να διασταυρωθούν, θα αφαιρεθούν. Δε συνιστάται για το RTTY. 

Λίστα χωρών WAE 

1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL, E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, 
GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ, HV, I, IS, IT (εκτός των IG9/IH9 στη ζώνη 
33), JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY, OZ, PA, R1F, RA, 
RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR, YL, YO, YU, Z6, Z3, ZA, ZB. 


