
Nemzetközi URH RF. Verseny versenykiírása
(HA-VHF, UHF, SHF)

(HAZAI VERSENYZŐKRE VONATKOZÓAN)

Rendezője: a  Magyar  Rádióamatőr  Szövetség  megbízásából  a  Magyar  Rádióamatőr  Szövetség
Versenybizottsága.

Célja: a  rádióamatőr  barátság  ápolása  a  magyar  és  külföldi  rádióamatőrök  között,  a  hazai
rádióamatőrök  jó  hírének  erősítése,  technikai  színvonaluk  és  tudásuk bizonyítása,  fejlesztése,  a
rádióamatőr diplomák megszerzésének elősegítése, minősítési pontok megszerzésének biztosítása.

Ideje: minden év júliusának 1. teljes hétvégéjén, szombaton 14:00 UT-tól vasárnap 13.59 UT-ig.

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

Kategóriák:

• SINGLE-OP MULTI-BAND 
• SINGLE-OP MULTI-BAND 6H 
• SINGLE-OP 2M 
• SINGLE-OP 70CM 
• SINGLE-OP 23CM & UP 

• MULTI-OP MULTI-BAND 
• MULTI-OP 2M 
• MULTI-OP 70CM 
• MULTI-OP 23CM & UP 

Megjegyzés:

• 6H:  6  óra  folyamatos  vagy  1  óránál  több  szünettel  megvalósított
legfeljebb  2  részből  álló  összesen  maximum  6  órás  egykezelős
versenyzés. A kategória a 001-es sorszámú összeköttetéstől indul. 

• SINGLE-OP: egy időben csak egy jelet sugározhat ki. 
• MULTI-OP: egy időben sávonként egy jelet sugározhat ki. 
• Minden  versenyző  minden  sávon  indulhat,  függetlenül  attól,  hogy

melyik kategóriában akarja magát értékeltetni. 

Sávok: 2m és  e  felett  minden  engedélyezett  amatőrsáv,  figyelembe  véve  az  IARU Region  1.
sávfelosztási ajánlásait.

Adásmódok: CW, SSB

Hívás: CQ CONTEST illetve CQ TEST

https://mrasz.hu/urh-minosito-versenyek/17-szakagak/radioforgalom-urh/106-nemzetkozi-urh-rf-verseny-versenykiirasa-ha-vhf-uhf-shf
https://mrasz.hu/urh-minosito-versenyek/17-szakagak/radioforgalom-urh/106-nemzetkozi-urh-rf-verseny-versenykiirasa-ha-vhf-uhf-shf


Ellenőrzőszám: RS vagy RST + 001-el kezdődő sorszám sávonként, illetve a QTH lokátor (pl.: 589
011 JN97HP).

Pontozás:

• 2 m minden áthidalt km. 1 pont. 
• 70 cm minden áthidalt km. 1,5 pont. 
• 23 cm minden áthidalt km. 2 pont. 
• 13 cm és e felett 3 pont. 

Végeredmény: a sávonként elért km-ek után járó pontok összege.

Jegyzőkönyvek: Csak  elektronikus  logok  kerülnek  elfogadásra.  A  jegyzőkönyvek  EDI
formátumban  készüljenek.  A  jegyzőkönyvek  leadhatók:az  interneten  a  következő  címre:
https://log.mrasz.hu/ 
Kérdéssel, észrevétellel a versenybizottsag@mrasz.hu címre lehet emailt küldeni.

Határidő: a  versenyt  követő  8.  napon  23.59-ig.  A késve  feladott  jegyzőkönyvek  vagy  egyéb
formátumban feladott jegyzőkönyvek csak kontroll jegyzőkönyvként kerülnek felhasználásra.

Minősítés: minősítési  pont  csak  az  abszolút  sorrend  és  a  Magyar  Rádióamatőr  Szövetség
„Rádióforgalmi Minősítési Szabályzata” alapján szerezhető.

Díjazás: A  kategóriákban  értékelt  versenyzők  oklevelet  kapnak.  Az  okleveleket  a  verseny
végeredményét követően lehet letölteni a MRASZ honlapjáról. Valamennyi kategória első három
helyezettjei érmet kapnak, illetve megfelelő szponzoráció esetén plakettet vagy más emléktárgyat
kaphatnak.

Eredményhirdetés: a verseny 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.

Egyéb: A  Rádióforgalmi  Versenyszabályzatban  leírtak  betartása  minden  résztvevő  számára
kötelező!

Érvényes 2020.01.01-től
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