
 
 
 
 
 
 

VERSENY KIIRÁS 
“SZERB KÖZTÁRSASÁG RÁDIO AMAT İRJEINEK URH KUPÁJA” 

 
 
1.   A verseny neve "VHF KUP SRRS" 
 
2.   Megrendezésre kerül minden év SZEPTEMBER elsı teljes hétvégéjén (2010.09. 04./05). 
 
3.   A verseny kezdete 2010.09. 04. Szombat 14,00 UTC és tart Vasárnap 14,00 UTC-ig. 
 

       4.   A versenyen részt vehet minden engdélyel rendelkezı állomás. 
 
5.   A verseny az URH sávban történik. 
 

       6.   A versenyık a következı csoportokra vannak osztva: 
 
                  A.   144 MHz   több OP.   
                  B.   144 MHZ   egyén OP.          
                  C.   145 MHz   FM - egyén OP.          
                  A1.  144 MHz  több OP. - E7* 
                  B1.  144 MHz  egyén OP. - E7* 
       C1.  145 MHz  FM – egyén OP. - E7* 
 

     E7 versenyzık külön lesznek értékelve, de csak abban az esetben ha a   kategórijában legalább  
     három versenyı elkőldte a verseny naplóját. 
 

                  A rádio klubok az  "A" csoportban lesznek rangsorolva.      
 

7.   A rangsorolás a A, B és C csoportban nemzetközi lesz. 
 

8.   Minden versenyzı csak akkor lesz elismerve ha a verseny naplójukban legalább három  
      E7 verseny állomás is van. (Bosznia és Hercegovina –  E7).   

                     
9.   Versenyezni lehet a : A1A, J3E, F3E őzemmódban. 

 
10.  A verseny állomás adója 1500 W – ig megengedett. „Pout“. 
 
11.  A versenyben RS()T raportot, sorszámot 001-töl valamint az univerzális WW QTH  
       lokátort kell adni. 
 
12.  Minden QRB kilóméter egy pontot ér. 

 
13.  Az ellenállomást csak egy őzemmódban lehet csinálni. 
 
14.  A versenyben nem értékeljük az átjátszókon, szateliton, EME létesitett QSO-kat valamint  
       a cross mode QSO-kat se. 

 
15.  A dupla QSO-kat a jegyzıkönyvben meg kell jelölni és nem beleszámitani az elért     
       eredménybe. 
 
16.  A hibás adatokért a QSO-ban nem jár pont.  
 
17.  Versenyen kivől lesznek rangsorolva azok az állomások akiknél 10% fölött lesznek a hibák. 
 



18.  A versenyböl ki lesznek zárva azok az állomások akiknél bizonyitott lesz hogy nem dolgoztak  
       a HAM-SPIRIT szerint. 

 
19.  A verseny jegyzı könyvet a verseny bizottsághoz kell kőldeni, legkésıbb 7 NAPIG a  
       verseny lebonyolitás után, (2010.09.12. -  24,00h-ig).  A késıbb érkezet valamint a  
       hiányos jegyzıkönyveket nem rangsoroljuk. 
 
20.  A jegyzıkönyv a következı adatokat kell hogy tartalmazza: a versenyzı hivójele, dátum,  
       UTC idı, az ellenállomás hivójele, vett és adott RS(T) , sorszámok, az ellenállomás univerzális  
       WW QTH lokátora, milyen üzemmódban volt a QSO, valamint a QRB pontok. 
 
21.  A jegyzı könyv mellé kell kőldeni az összegezı adatokat is amiben fel kell tünteni a  
        következı adatokat: a versenyzı hivójele, a vezeték és kereszt neve, ill. a klub neve,  
        melyik kategóriában versenyzett, a WW QTH lokátor adatait ahol dolgozott, a versenyben  
        elért QSO számait és a kijelentést hogy a kiirás valamint a HAM SPIRIT szerint dolgozott a  
        versenyben, a versenyzı lakás és E-mail cime. 
        Kérjük irják be a jegyzı könyvbe a versenyzı neveit ahol több versenyzı dolgozott (A  
        csoport). Kérjük még a következı adatokat is: a lokáció neve, tengerszinti magasság, milyen  
        készülékkel versenyeztek, a leghosszab QRB QSO, valamint rövid hozzá szolást  (komentárt)    
        a versenyröl. 
 
21.  A verseny jegyzı könyvet a verseny bizottsághoz kell kőldeni, legkésıbb 7 NAPIG a verseny 
       lebonyolitás után, (2010.09.12. -  24,00h-ig).  A jegyzıkönyv EDI  formátumban legyen és a  
       következı cimre kll küldeni: 
      e-mail:  bapsi@teol.net  
       minden küldött jegyzıkönyvre 48 órán belül válaszolunk, amenyiben nem igy van kérjük hogy   
       ujra küldjék el a jegyzıkönyvet. 
 

     
22.  Az elért eredményeket a www.hamradiors.org internet cimen lehet megnézni. 
23.  Minden beérkezett jegyzıkönyvet meg lehet nézni a www.hamradiors.org cimen. 

  
24.  Nyereményeket és diplomákat adunk az elsı három helyezettnek a A B C csoportban. A            
       4.-töl a 10. – ik helyezetteknek a A B C csoportban diploma jár amiben fel lesz tüntettve az  
       elért helyezés. A többi versenyzı részvételi diplomát kap (a chek log is). 
       A gyızteseknek a nyereményeket egy megfelelı különleges alkalomkor adjuk át. 

 
 

    
             Verseny bizottság: 
             Ostojić Željko   E77C  
             Vučinić Srñan  E78CB                                                    Verseny bizottság elnöke        
             ðurić Miroslav E76DX              Željko Ostojić  E77C 
         

 


