
ULTRARÖVID-HULLÁMÚ RÁDIÓFORGALMI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG (URH OB) 
VERSENYKIÍRÁSA 

 
 

A verseny rendezője: a Magyar Rádióamatőr Szövetség megbízásából a Magyar Rádióamatőr 
Szövetség Versenybizottsága. 

Célja: A technikai- és versenykészség, a tudásszint felmérése és fejlesztése, az „Ultrarövid-
hullámú Rádióforgalmi Országos Bajnok”-i cím elnyerése, valamint a minősítési pontok 
megszerzése. 

Ideje: minden év július 1. teljes hétvégéjén, szombaton az alábbiak szerinti fordulókban: 

08:00 – 08:49 UT J3E (SSB), F3E (FM) 

09:00 – 09:49 UT A1A (CW) 

10:00 - 10:59 UT J3E, F3E és A1A (SSB, FM, CW - vegyes) 

Résztvevők: minden érvényes adóengedéllyel rendelkező hazai és hazánkban tartózkodó 
külföldi egyéni rádióamatőr (egykezelős) rádióamatőr közösségi állomás vagy verseny-
csapat (többkezelős), aki a versenykiírásban leírtakat elfogadja.  

 „Az Év Ultrarövid-hullámú Országos Bajnoka”címet csak a Magyar Rádióamatőr 
Szövetség valamely – érvényes regisztrációs kártyával rendelkező tagegyesületi tagja, 
illetve általuk létrehozott csapat nyerheti el. 

Kategóriák: 

SINGLE-OP PH, SINGLE-OP CW, SINGLE-OP MIXED  (engedély szerinti egyéni 
állomások) 

MULTI-OP PH, MULTI-OP CW, MULTI-OP MIXED  (engedély szerinti közösségi 
állomások) 

OPEN (minden egyéni vagy közösségi állomás, aki nem tagja a MRASZ-nak, vagy 
nincs regisztrációs kártyája) 

FONTOS! EZEK A KATEGÓRIÁK SZEREPELHETNEK AZ EDI LOG  „PSect” 
SORÁBAN. 

A három periódusból mindháromban indulnia kell annak, aki értékeltetni akarja magát. 
Ugyanazon versenyző a fordulók között sem hívójelet, sem kategóriát nem válthat. A 
fordulókról külön-külön LOG-got kell beküldeni és minden log PSECT sorában annak a 
kategóriának, kell szerepelnie, amelyben értékeltetni kívánja magát. Más jelzést az értékelendő 
kategóriára a robot nem fogad el. A harmadik periódus első fél órája, csak PH, a második fél 
órája csak CW üzemmód lesz. A fentiek okán, mivel mindenki csak egy periódusban lesz 
értékelve CW, PH és vegyes bajnokot hirdetünk. A nyílt kategóriában csak összesített 
eredményt hirdetünk. 



 

Frekvenciák: 

J3E (SSB): 144.150 – 144.390 MHz 
F3E (FM): 145.200 – 145.575 MHz (kivéve 145.500) 
A1A (CW): 144.035 – 144.150 MHz 

Adásmódok: az egyes periódusokban meghatározottak szerint: 
J3E (SSB), F3E (FM) – távbeszélő és A1A (CW) – távíró. 
Egyéb- illetve vegyes üzemmódú összeköttetések érvénytelenek. 

Hívás: CQ Országos Bajnokság illetve CQ OB. 

Ellenőrzőszám: RS vagy RST + periódusonként 001-el kezdődő sorszám illetve a WW  
QTH helyzet (pl.: 589 011 JN97HP). 

Pontozás: minden érvényes összeköttetés által áthidalt km egy pont.  

(A vegyes periódus alatt egy állomással mind távbeszélő-, mind távíró üzemmódban 
pontozható egy összeköttetés. A távbeszélő üzemmódban ugyanazzal az állomással 
vagy csak FM-ben vagy csak SSB-ben létesíthető összeköttetés.) 

A versenyen a Rádióforgalmi Versenyszabályzatot minden indulónak be kell tartani.  

http://mrasz.hu/szakagak/urh/radioforgalmi-versenyszabalyzat-2016  

Végeredmény: a verseny során áthidalt km-ek után járó pontok összege. 

Jegyzőkönyvek: csak elektronikus LOG-okat fogadunk. A jegyzőkönyvek EDI log 
formátumban készüljenek. 

A jegyzőkönyvek leadhatók: 

- az interneten a következő címre: http://www.ha-dx.com/urhob 
- elküldhető e-mail-ben csatolt file-ként a következő címre: urhob@mrasz.hu  

Akik nem tudnak EDI formátumot küldeni, a http://www.ha-dx.com/urhob web címen 
is begépelhetik jegyzőkönyvüket. A különböző fordulók jegyzőkönyveit egymás után 
kell elküldeni, úgy, hogy a második, harmadik, stb. a jegyzőkönyv elküldésekor az 
előző jegyzőkönyv leadásakor kapott jelszótkell beírni az e-mail tárgyának, ill. ezt a 
jelszót kell megadni a web-es felületen. 

Határid ő: a versenyt követő második hétfő 23:59-ig. A késve feladott jegyzőkönyvek, vagy 
más formátumban feladott jegyzőkönyvek csak kontroll jegyzőkönyvként kerülnek 
felhasználásra. 

Kérdésedet vagy észrevételedet a contestmanager@mrasz.hu email címre küldheted. 



 

Díjazás: A kategóriákban értékelt versenyzők oklevelet kapnak. Az okleveleket a 
versenyvégeredményét követően lehet letölteni a HA-DX honlapjáról. 

Minden olyan kategóriában, ahol legalább három induló volt, a kategória első három 
helyezettje serleget és oklevelet kap. 

Kevesebb induló esetén a Magyar Rádióamatőr Szövetség elnöksége az elért eredményt 
figyelembe véve dönt a díjazottak számáról. 

„Ultrarövid - hullámú Rádióforgalmi Országos Bajnok”-i cím: csak érvényes 
regisztrációs kártyával szerezhető meg. 

Eredményhirdetés: a verseny fordulóinak előzetes eredményét a versenyt követő 60 nap 
múlva tesszük közzé, majd ezt követően 15 nap áll rendelkezésre az óvásra a 
versenyszabályzatban leírtak szerint. A végeredményt a Magyar Rádióamatőr Szövetség 
honlapján tesszük közzé. A díjakat évente megrendezésre kerülő díjkiosztó gálán adjuk 
át. 

 
 
 
 
Érvényes. 2016. 01. 01 
 
VERSENYBIZOTTSÁG 


