URH Maraton aktivitás
Rendezője: A MRASZ BSZ megbízásából a HA5KHC Puskás Tivadar Rádióklub.
Célja:
A kezdő rádióamatőrök magyar és idegen nyelven történő versenykészségének kialakítása,
kitelepülések támogatása, és a saját fejlesztésű eszközök kipróbálása.
Ideje:
Minden év januártól - novemberig, minden hó harmadik vasárnap 07.00 - 12.00 UTC között
Frekvencia:
144 MHz - 76 GHz az IARU Region 1. sávfelosztási ajánlata szerint. Kivételek: az átjátszók és a
145,500 MHz frekvencia.
Adásmód:
CW (A1A), SSB (J3E) és FM (F3E).
Résztvevők:
Minden érvényes rádióengedéllyel rendelkező hazai és külföldi rádióamatőr, aki a versenykiírásban
leírtakat elfogadja.
Kategóriák:
• Egyéni állomások, sávonként
• Közösségi állomások, sávonként
Hívás:
Távírón CQ Maraton. vagy CQ TEST
Ellenőrzőszám:
RST vagy RS + sávonként és fordulónként sorszám 001-gyel kezdődően, valamint WW QTH
helyzet (pl.: 599102 JN97NL).
Pontozás:
Minden érvényes összeköttetés km-távolság x1 pont, azonos QTH helyzeten belüli összeköttetés 5
pont
Végeredmény:
A nemzetközi szokásoknak megfelelően ,sávonként külön kerül értékelésre. A végeredmény a
havonta szerzett pontok összege, sávonként

Versenyjegyzőkönyvek:
Számítógéppel
• ajánlott a REG1TEST (EDI) vagy a verseny honlapjáról letölthető jegyzőkönyvkészítő
programmal, (Editor, UCX-Log, S53WW, DXlog.net, stb)
• vagy. txt, .csv, .doc, .xls formátumban,
A jegyzőkönyvek fordulónként, sávonként külön-külön készüljenek
Edi formátumnál:
• PSECT sorba SINGLE vagy MULTI
• PBand sorba: 145MHz 435MHz 1,2GHz ... kerüljön
Utánpótlás korú indulóknál az Email-ben kérjük az életkort feltüntetni.
A jegyzőkönyvek postázási határideje fordulónként a versenyt követő 14. nap.
A jegyzőkönyveket az alábbi e-mail címre várjuk: maraton at mraszbsz.hu Az "at" szócskát ki kell
cserélni a @-ra
Az e-mailek „Tárgy” mezőjében kérjük megadni a HÍVÓJELET és a HÓNAPOT!
Értékelés:
Csak az, az összeköttetés értékelhető, amelyről az ellenállomás jegyzőkönyvet küld, vagy az
ellenállomás legalább 3 jegyzőkönyvben szerepel.
Üzemmód eltérés estén mindkét félnek 0 pontot számolunk el.

Hívójel hiba, vett QTH hiba és vett riport hiba esetén a vevő állomás összeköttetését 0 pontra
értékeljük 3 percnél nagyobb időeltérés esetén, ha a logokból egyértelműen kiderül a hibát vétő lesz
0 ponttal értékelve, a QSO-t, ha nem derül ki, mindkét fél 0 pontot kap.
Díjazás:
Oklevelet kap a kategóriák első három helyezettje.
A versenyen résztvevő utánpótlás korú rádióamatőrök emléklapot kapnak elektronikus formában.
Eredményhirdetés:
Előzetes eredményt 60 nappal az éves verseny lezárása után közöljük a verseny honlapján. A
végeredmény a verseny honlapján, (http://maraton.mraszbsz.hu) és a MRASZ BSZ honlapján
(www.mraszbsz.hu) kerül közlésre.
Egyéb:
Egy operátor csak egy hívójelet használhat fordulónként.
Díjátadás:
Minden évben a BURABU-n.
Verseny manager: HG5VY Németh János

