IARU R1 VHF CΟNTEST 144MHz
1-2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Σκοπός του VHF CΟNTEST 144MHz είναι η επαφή των διαγωνιζομένων με σταθμούς
εντός ή εκτός Ελλάδας, στα 2Μ. Συμμετέχουν φορητοί σταθμοί από την ύπαιθρο, αλλά και
σταθεροί σταθμοί βάσεως. Η τροφοδοσία των σταθμών μπορεί να γίνεται με οποιοδήποτε
μέσο (π.χ. Γεννήτρια, φωτοβολταϊκά, ΔΕΗ)
Κανονισμοί:
Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν μόνο Έλληνες ραδιοερασιτέχνες. Ξένοι
ραδιοερασιτέχνες μπορούν να επικοινωνούν με ελληνικούς σταθμούς, για να δίνουν
βαθμούς, αλλά δεν μπορούν να διαγωνιστούν. Στόχος είναι η επαφή με όσο το δυνατόν
περισσότερους σταθμούς εντός ή εκτός Ελλάδος, στα 2Μ, με φορητό, κινητό ή και σταθερό
ραδιοερασιτεχνικό σταθμό, με οποιοδήποτε τρόπο τροφοδοσίας.
Ημερομηνίες / Ώρες διεξαγωγής:
Από 1400 GMT του Σαββάτου 01/09/2018 μέχρι 13:59 GMT της Κυριακής 02/09/2018.
*** Προσοχή: Να χρησιμοποιούνται μόνο οι προτεινόμενες από την IARU περιοχές
για contest στη μπάντα των 2Μ ***
Τύποι εκπομπής:
VHF: A1A(CW), J3E(SSB), F3E(FM) (144MHz)
Ισχυς:
Έως 100W
Κατηγορίες Συμμετοχής:
Η μπάντα VHF - 144 MHz ΜΟΝΟ
Β1 Ένας σταθμός - Ένας χειριστής
Β2 Ένας σταθμός - Πολλοί χειριστές

Κλήση:
“CQ CONTEST”
Ανταλλαγή:
RS(T), αύξων αριθμός QSO και QTH Locator
Βαθμολογία:
Ανάλογα με την χιλιομετρική απόσταση ανάμεσα στους σταθμούς, που ορίζεται από τα
QTH Locator τους (1 βαθμός/1 χιλιόμετρο), π.χ. αν το δικό σας QTH Loc απέχει 450 χλμ
από το QTH Loc του ανταποκριτή σας, παίρνετε 450 βαθμούς.
Το τελικό σύνολο υπολογίζεται αθροίζοντας το σύνολο των βαθμών ανά επαφή.
Υποβολή Δήλωσης Συμμετοχής και Αποτελεσμάτων
Δηλώσεις συμμετοχής δεν απαιτούνται.
Οι Δηλώσεις Αποτελεσμάτων γίνονται μέσω των συμβατών προγραμμάτων σε format EDI
Τα logbook σας μπορείτε να τα αποστείλετε μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου 2018 με e-mail στη
διεύθυνση raag-hq[at]raag.org
Παρακαλούμε όσους αποστείλουν την συμμετοχή τους, να ζητήσουν επιβεβαίωση λήψης
ή ανάγνωσης. Σε περίπτωση που δεν πάρουν επιβεβαίωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας
υποβολής συμμετοχής, να επαναλάβουν την ανωτέρω διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση
μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Έφορο της Επιτροπής Διαγωνισμών και Βραβείων
SV1BDO Σωτήρη ή με τη Γραμματεία της Ένωσης.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όλα τα logbook (VHF contest) θα γίνονται upload στο σύστημα της IARU
(IARU Logbook robot), για να επωφελούνται και οι Ευρωπαίοι συνάδελφοι που
επικοινωνούν με SV.
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