
Κανονισμοί του διαγωνισμού Worked 

All Germany (WAG) 

1. Περίοδος Contest: 

Διεξάγεται το τρίτο πλήρες Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου, από τις 1500 UTC του 

Σαββάτου ως τις 1459 UTC της Κυριακής 

Για το 2022: 15./16 Οκτωβρίου 

2. Modes και μπάντες: 

SSB, CW: 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz 

Για να μειώσουμε την παρενόχληση με το JOTA, απαγορεύεται να χρησιμοποιούμε τις 

ακόλουθες συχνότητες, 

 80m: CW - 3560 - 3800 kHz, SSB – 3650 – 3700 kHz 

 40m: CW - 7040 - 7200 kHz, SSB – 7080 – 7140 kHz 

 20m: CW - 14060 - 14350 kHz, SSB – 14100 – 14125 kHz and 14280 – 14350 kHz 

 15m: SSB – 21350 – 21450 kHz 

 10m: SSB – 28225 – 28400 kHz 

(Η πλευρική ζώνη θεωρείται τμήμα του σήματος) 

3. Κατηγορίες Συμμετοχής: 

 Ένας Χειριστής (Single operator), CW, Χαμηλή Ισχύς (low power) 

 Ένας Χειριστής (Single operator), CW, Μεγάλη Ισχύς (high power) 

 Ένας Χειριστής (Single operator), SSB, Χαμηλή Ισχύς (low power) 

 Ένας Χειριστής (Single operator), SSB, Μεγάλη Ισχύς (high power) 

 Ένας Χειριστής (Single operator), Μικτό (mixed), Χαμηλή Ισχύς (low power) 

 Ένας Χειριστής (Single operator), Μικτό (mixed), Μεγάλη Ισχύς (high power) 

 Ένας Χειριστής (Single operator), Μικτό (mixed), Πολύ Χαμηλή Ισχύς (QRP) 

 Πολλοί χειριστές 

 Ακροατές (SWL), Ένας χειριστής (single operator) 

Ισχύς εξόδου:  

 QRP = μέχρι 5W (μην χρησιμοποιείτε το /qrp στο τέλος του διακριτικού σας),  

 Χαμηλή Ισχύς = μέχρι 100W,  

 Μεγάλη Ισχύς= Περισσότερα από 100W 

Στην κατηγορία «πολλοί χειριστές» οι αλλαγές μπάντας επιτρέπονται κάθε δέκα λεπτά. 

Εξαίρεση: όταν δουλεύουμε νέους πολλαπλασιαστές. Άλλοι πομποδέκτες μπορούν να 



χρησιμοποιηθούν παράλληλα με τον κυρίως σταθμό, για να δουλεύουν πολλαπλασιαστές 

σε άλλες μπάντες. Αυτό σημαίνει ότι διάφορα σήματα μπορεί να είναι στον αέρα κάθε 

στιγμή. Όταν κατά λάθος δουλέψετε ένα σταθμό που δεν είναι πολλαπλασιαστής, δεν 

επιτρέπεται να σβήσετε αυτό το QSO, που μπορεί να αποδειχθεί από τις ηχογραφήσεις των 

SDR. Αντιθέτως μαρκάρετε αυτό το QSO σαν X-QSO ή διαφορετικά πληροφορείστε την 

επιτροπή για το λάθος. Τότε το QSO δε θα μετρήσει για σας, ούτε θα το μετρήσουμε και ως 

σπάσιμο του κανόνα των δέκα λεπτών, με αποτέλεσμα να μειωθεί το σκορ σας. Επίσης, σ’ 

αυτή την περίπτωση, ο σταθμός που δουλέψατε θα πάρει τους πόντους για την επαφή.  

Σημειώσεις: 

 Πομποί, δέκτες και κεραίες που θα χρησιμοποιηθούν στο διαγωνισμό πρέπει να 

βρίσκονται σ’ ένα κύκλο διαμέτρου 2 χιλιομέτρων. 

 Επιτρέπεται η χρήση των DX cluster σε όλες τις κατηγορίες. Δεν επιτρέπεται το 

σποτάρισμα του εαυτού μας. 

 Μόνο ένα σήμα επιτρέπεται κάθε στιγμή. (εξαίρεση: στην κατηγορία «πολλών 

χειριστών» για να δουλέψουν νέους πολλαπλασιαστές) 

 

Διαγωνισμός μεταξύ συλλόγων 

Η βαθμολογία του συλλόγου είναι αθροιστικά το συνολικό σκορ από τα ημερολόγια 
επαφών που θα υποβληθούν από τα μέλη του. Υπάρχουν δύο ξεχωριστές κατηγορίες: μία 
για τους συλλόγους DX που κατοικούν στην Ευρώπη (εκτός Γερμανίας) και μία για τους 
εκτός Ευρώπης. 

Στο νικητή κάθε κατηγορίας θα απονεμηθεί πλακέτα. 

Οι Εθνικοί οργανισμοί, π.χ. RAAG, REF, ARRL ή RSGB δεν είναι επιλέξιμοι για το διαγωνισμό 
συλλόγων. 

Μόνο οι συμμετοχές ενός χειριστή μπορούν να συνεισφέρουν στο σκορ του συλλόγου. Τα 
σκορ των συμμετοχών πολλών χειριστών μπορούν να κατανεμηθούν σε πολλούς συλλόγους 
ως ποσοστό του αριθμού των μελών του συλλόγου που είναι χειριστές. Το ημερολόγιο που 
θα υποβληθεί πρέπει να αναγράφει το πλήρες όνομα του συλλόγου (και τις κατανομές στην 
περίπτωση πολλών χειριστών). 

Οι σταθμοί από τη Γερμανία δεν υπολογίζονται για το σκορ του συλλόγου. 

Πρέπει να ληφθούν τουλάχιστον τέσσερα ημερολόγια επαφών για να συμπεριληφθεί ένας 
σύλλογος στα αποτελέσματα. Τα ημερολόγια επαφών για έλεγχο (checklog) καθώς και οι 
συμμετοχές SWL δεν μετράνε στο σκορ του συλλόγου. 

  



4. Ανταλλαγή: 

Ένα QSO για το διαγωνισμό μετράει μόνο αν είναι μεταξύ μη Γερμανικών και Γερμανικών 

σταθμών, καθώς και μεταξύ Γερμανικών σταθμών. Οι μη Γερμανικοί σταθμοί δίνουν το 

σύνηθες RS/RST + σειριακό αριθμό. Οι Γερμανικοί σταθμοί δίνουν RS/RST + DOK (κωδικός 

για το τοπικό τμήμα DARC/VFDB). 

Οι συμμετέχοντες στην κατηγορία «ενός χειριστή» από τη Γερμανία (κάτοικοι και 

επισκέπτες, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο διακριτικό), που δεν είναι μέλη της 

DARC, θα στέλνουν “NM” (non member – μη μέλος) και δε θα είναι πολλαπλασιαστές. Ένας 

σταθμός θα μετράει μια φορά ανά μπάντα και mode. Μη σβήνετε τα διπλά QSOs. Δε 

μπορείτε να είστε σίγουροι ότι ένα QSO είναι πράγματι διπλό. Σβήσιμο διπλότυπων QSO 

μπορεί να κοστίσει σε σας ή στον άλλο σταθμό, πόντους. Το πρόγραμμα ελέγχου απλά θα 

δώσει μηδέν πόντους σε τυχόν διπλότυπες επαφές και δεν έχει κάποια τιμωρία. 

5. Πολλαπλασιαστές: 

Οι πολλαπλασιαστές για του μη Γερμανικούς σταθμούς ορίζονται  από τον αριθμό των 

Γερμανικών περιφερειών  που δουλεύτηκαν σε κάθε μπάντα, ανεξαρτήτως Mode. Η 

Γερμανική περιφέρεια φαίνεται από το πρώτο γράμμα του κάθε DOK. Από τα ειδικά DOKs 

(αυτά που έχουν δύο ή περισσότεροι συνδυασμούς γραμμάτων) μόνο το πρώτο γράμμα 

μετράει. Έτσι θα έχουμε ως μέγιστο αριθμό πολλαπλασιαστών το 26 ανά μπάντα (δεν 

υπάρχει περιφέρεια από J αλλά υπάρχουν ειδικά διακριτικά με J).  

Οι Γερμανικοί σταθμοί ως πολλαπλασιαστές έχουν την τρέχουσα λίστα DXCC/WAE συν το 

IG9/IH9. Κάθε χώρα μετράει ως πολλαπλασιαστής μια φορά ανά μπάντα, ανεξαρτήτως 

mode. 

6. Σκορ: 

Κάθε πλήρης ανταλλαγή μετράει 3 πόντους για τους μη Γερμανικούς σταθμούς. Οι 

Γερμανικοί σταθμοί παίρνουν έναν πόντο για κάθε QSO μ’ έναν άλλο Γερμανικό σταθμό, 3 

πόντους για έναν Ευρωπαϊκό σταθμό και 5 πόντους για κάθε DX σταθμό. Το τελικό σκορ 

υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τους συνολικούς πόντους από τα QSOs με το άθροισμα 

των πολλαπλασιαστών σε όλες τις μπάντες. 

7. Βραβεία του διαγωνισμού: 

Ηλεκτρονικά πιστοποιητικά θα υπάρχουν για κατέβασμα για κάθε υποβληθείσα συμμετοχή. 

Τα 3 καλύτερα σκορ από τη Γερμανία, ανεξαρτήτως κατηγορίας, που η άδειά τους 
χορηγήθηκε νωρίτερα από 3 χρόνια, θα βραβευθούν. 

Νέος κανόνας από το 2019: Οι πλακέτες για τους νικητές κάθε κατηγορίας θα είναι 
ξεχωριστές για τους Γερμανούς νικητές και για τους νικητές εκτός Γερμανίας. 



8. Τιμωρίες: 

Παραβίαση κανονισμών ή αντιαθλητική συμπεριφορά θα τιμωρείται με διάφορες κυρώσεις 

που θα φτάνουν ως και τον αποκλεισμό. Δες και την 4η παράγραφο.  

Ως παραδείγματα αντιαθλητικής συμπεριφοράς είναι: το να δουλεύεις στις συχνότητες που 

δεν επιτρέπονται, το σποτάρισμα του εαυτού μας, το σβήσιμο επαφών ή το πείραγμα του 

ημερολογίου μας για να πειράξουμε την ώρα ώστε να είναι σύμφωνες οι επαφές μας, κλπ. 

Το σβήσιμο τέτοιων επαφών που θα έχουν ως αποτέλεσμα επίδραση 2 ή 5 ή 10% στο τελικό 

μας σκορ, θα τιμωρούνται είτε με κίτρινη κάρτα (που θα δημοσιεύεται) ή με αποβολή. 

Για την κρίση μας θα χρησιμοποιηθούν ηχογραφήσεις από SDR. 

9. Ημερολόγια επαφών: 

Το αρχείο του ημερολογίου επαφών μας πρέπει να υποβληθεί σε μορφή τύπου Cabrillo (το 

stf δεν επιτρέπεται μετά το 2017) στο site μας 

Κάθε υποβολή ημερολογίου επαφών, θα επιβεβαιώνεται αυτόματα μέσω email που θα 
περιέχει ένα μήνυμα για τυχόν λάθη. 

Τα ημερολόγια επαφών θα είναι μέρος του DCL (DARC Community Logbook). Υποβάλλοντας 
ένα ημερολόγιο, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι αποδέχονται πλήρως τους κανονισμούς 
του διαγωνισμού. 

10. Ειδικοί κανονισμοί για τους ακροατές (SWLs): 

Όλοι οι ακροατές παίρνουν έναν πόντο στο SSB ή τρεις πόντους στο CW για καταχώρηση 
κάθε νέου Γερμανικού σταθμού με το RS/RST + DOK που λάβατε και το διακριτικό του 
σταθμού που δούλεψε ο Γερμανικός σταθμός. Ο κάθε σταθμός από τους DL μπορεί να 
εμφανιστεί μία φορά ανά μπάντα και mode στο ημερολόγιο επαφών (εξαίρεση: 
επιτρέπεται να εμφανιστεί ξανά ένας σταθμός όταν ο Γερμανικός σταθμός είναι 
πολλαπλασιαστής (νέος κανόνας από το 2014). Οι πολλαπλασιαστές ορίζονται από το 
άθροισμα των Γερμανικών περιφερειών (πρώτο γράμμα του DOK – δες παρ. 5) που 
ακούστηκαν σε κάθε μπάντα. Κάθε Γερμανικός σταθμός μπορεί να μετρήσει μια φορά στο 
SSB και μια φορά στο CW σε κάθε μπάντα. 

Οι ακροατές (SWLs) στέλνουν το ημερολόγιό τους στο email wag-info(at)dxhf.darc.de 

11. Χρονικό περιθώριο υποβολής του ημερολογίου 

μας: 

Η προθεσμία υποβολής του ημερολογίου μας ορίζεται ως μία εβδομάδα μετά το 
διαγωνισμό, τη δεύτερη Δευτέρα μετά το τέλος του διαγωνισμού. 

Για το 2022: η 23η Οκτωβρίου. 

https://www.dxhf2.darc.de/~waglog/upload.cgi?form=referat&lang=en
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,yci//kphqBfzjh0fcte0fg');


12. Διευθύνσεις: 

Για ερωτήσεις (όχι για ημερολόγια επαφών): wag-info(at)dxhf.darc.de 
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