
RÖVIDHULLÁMÚ RÁDIÓFORGALMI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG  
(RHOB) 

VERSENYKIÍRÁSA 

Rendezője: a MRASZ megbízásából a Magyar Rádióamatőr Szövetség Versenybizottsága. 

Célja: a „Rövidhullámú Rádióforgalmi Országos Bajnok"-i cím és minősítési 
pontok megszerzésének a feltételeinek megteremtése, biztosítása. 

Ideje: minden év január második teljes hét végén szombaton. 

Két periódusban az alábbiak szerint: 

I. periódus: 07:00 - 07:49 távíró, 08:00 - 08:59 távbeszélő 
II.  periódus: 14:00 - 14:49 távbeszélő, 15:00 - 15:59 távíró. 

Az időpontok ( UT ) időben értendők. 

Résztvevők: minden érvényes rádióengedéllyel rendelkező hazai és hazánkban tartózkodó 
külföldi rádióamatőr, aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja. 

Kategóriák: U/A 

N/A 

F/A 

MO 

NYE 

NYM 

- utánpótlás leány és fiú 18 éves korig - összesített 

- felnőtt női egyéni korhatár nélkül - összesített 

- felnőtt férfi egyéni korhatár nélkül - összesített 

- verseny-csapat állomások (korhatár nélkül, a 
kezelők 
számától függetlenül) - csak összesített 

- egykezelős nyílt kategória - csak összesített 

- többkezelős nyílt kategória - csak összesített 

Az „U", „N", „ F" és az „MO" kategóriákban csak regisztrációs kártyával rendelkező 
rádióamatőrök indulhatnak. 

Frekvencia: 3.510 - 3.590 MHz távíró, 3.600 - 3.750 MHz távbeszélő 

Adásmód: távíró (A1A) és távbeszélő (A3J) 

Hívás: CQ OB, illetve CQ Országos Bajnokság 



Verseny-összeköttetés: csak hazai és hazánkban tartózkodó külföldi rádióamatőr 
állomások egymás között létesített összeköttetései naplózhatók. Egy adott állomással 
periódusonként és üzemmódonként csak egy összeköttetés létesíthető. 

Ellenőrzőszám: RS(T) + az előző összeköttetés hívójelének utolsó két karaktere. (Pl.: ha 
az előző összeköttetés HA5XY -nal történt, akkor a helyes riport a következő 
összeköttetés alkalmával: 599 XY. Az „egybetűs" állomások esetén , pl.: ha 
HG6N volt az előző, akkor 599 6N). A verseny során egy alkalommal, a verseny 
legelső összeköttetésénél mindenki a saját hívójelének utolsó két karakterét 
köteles adni. (Pl.: HA5XY első összeköttetésekor: 599 XY). 
A verseny végéig a periódus és üzemmód váltásokra tekintet nélkül az előző 
összeköttetés utolsó két karakterét kell adni. 
Az ellenőrzőszám esetében nem minősül utolsó két karakternek a /P, /MM, 
/AM, /M, /körzet, stb. Ilyen esetben mindig az alaphívójel utolsó két karakterét 
kell adni. (Pl.: HA5XY/P után 599 XY, HA5XY/9 után 599 XY, HG6N/7 után 
6N, HA5KXY/P után XY, stb.) 

Pontozás: a versenykiírás alapján versenyző állomások között létrejött minden hibátlan 
összeköttetés 1 pont. 

Szorzók: nincsenek. 

Végeredmény: két periódus alatt elért összeköttetések után járó pontok összege. Minden 
kategória csak összesítve kerül értékelésre. 

Jegyzőkönyv: készüljön CABRILLO fájl formátumban. A minta a versenykiírásban megtalálható. 

A Cabrillo file leadható az interneten a következő címen: 
http://www.ha-dx.com/haob 

elküldhető elektronikus levélben (e-mail) csatolt file-ként a következő címre: 
haob@mrasz.axelero.net 

elküldhető elektronikus adathordozón (floppy, CD) a következő postacímre: 
MRASZ Versenybizottság 1400 Budapest, Pf. 11. 

Akik nem tudnak Cabrillo file-t küldeni, a http://www.ha-dx.com/haob web 
címen kézzel is begépelhetik jegyzőkönyvüket. 

A versennyel kapcsolatos bármilyen információhoz, észrevételhez használd a 
következő e-mail címet: contestmanager@mrasz.axelero.net 

A papír alapú jegyzőkönyv csak kontrolként kerül elfogadásra! 

Postázási határidő: A versenyt követő 15. nap (postabélyegző, illetve e-mail dátum szerint). 

Cím: MRASZ 1400 Budapest Pf.:11 

Értékelés: a Rádióforgalmi Versenyszabályzatban leírt módon. 



 

Eredményhirdetés: a verseny végeredményét a Magyar Rádióamatőr Szövetség honlapján 
http://www.mrasz.hu/ valamint a http://www.ha-dx.com/ha-ob honlapján 
tesszük közzé. 
A díjak az évente megrendezésre kerülő díjkiosztó gálán kerülnek átadásra. 

Minden kategóriában, ahol legalább három induló volt, a kategória első 
három helyezettje kupát és oklevelet kap. A kategóriákban értékelt minden 
versenyző oklevelet kap. 
Az okleveleket a verseny végeredményének kihirdetését követően lehet 
letölteni a http://www.ha-dx.com/ha-ob honlapról. 

Rádióforgalmi Országos Bajnok"-i cím: csak érvényes 
versenyengedéllyel rendelkező versenyző, vagy versenyzőkből álló verseny-csapat szerezheti meg. 
Kategóriák szerint a következő elosztásban: „U/A"; „N/A"; „F/A" kategóriák abszolút győztese, továbbá 
az „MO" kategória győztese. 

Pontegyenlőség: esetén a RÖVIDHULLÁMÚ RÁDIÓFORGALMI ORSZÁGOS BAJNOK-i címet 
az nyeri el, akitől az értékelés során kevesebb büntető pontot vontak le. Ha az is egyenlő, akkor a 
címet az nyeri el akinek jobb a távíró fordulóban elért eredménye. 
További pontegyenlőség esetén több RÖVIDHULLÁMÚ RÁDIÓFORGALMI ORSZÁGOS BAJNOK-i 
címet kell kiadni. 

Díjazás: 

„Rövidhullámú  

Egyéb: 
a). a Rádióforgalmi Versenyszabályzatban leírtak betartása minden résztvevő számára 

kötelező! 

b). CABRILLO fájl formátum: A fájl szöveges (txt) formátumú kell, hogy legyen, az adatokat a 
következő formátumban kell tartalmaznia: 

START-OF-LOG: 2.0 CALLSIGN: HA1AH/P CONTEST: HA-OB CATEGORY: F 
NAME: Tibor Finta ADDRESS: Pf.: 9999 ADDRESS: 1234 Budapest ADDRESS: Magyarország 

QSO 3500  CW 2010 - 01- 09 0800  HA1AH/P 5 9 9 AH  HA3JJ/QRP 599JJ  
QSO 3500  CW 2010-01-09  0805  HA1AH/P 5 9 9 JJ  HA5KDQ 599DA 
QSO 3500  CW 2010-01-09  0806  HA1AH/P 5 9 9 DQ  HA6NF 599DO 

QSO 3500  PH 2010-01-09  0900  HA1AH/P 59NF HA3JJ/QRP 59 JP 
QSO 3500  PH 2010-01-09  0905  HA1AH/P 59JJ  HA5KDQ 59 DD 
QSO 3500  PH 2010-01-09  0906  HA1AH/P 59DQ HA6NF 59 DW 

QSO 3500  PH 2010-01-09  1500  HA1AH/P 59NF HA3JJ/QRP 59 AS 
QSO 3500  PH 2010-01-09  1505  HA1AH/P 59JJ  HA5KDQ 59 AS 
QSO 3500  PH 2010-01-09  1506  HA1AH/P 59DQ HA6NF 59 DE 

QSO 3500  CW 2010-01-09  1600  HA1AH/P 5 9 9 NF  HA3JJ/QRP 599JT 
QSO 3500  CW 2010-01-09  1605  HA1AH/P 5 9 9 JJ  HA5KDQ 599WA 
QSO 3500 CW 2010 - 01- 09 1606  HA1AH/P 5 9 9 DQ  HA6NF 599WO 

END- OF- LOG: 


