Regulamin zawodów SP-QRP

1. Celem zawodów SP-QRP jest popularyzacja używania małych mocy nadajników na pasmach
przeznaczonych dla radiokomunikacji amatorskiej, ze szczególnym wyróżnieniem operatorów
używających nadajników/odbiorników skonstruowanych samodzielnie (Home made) .
2. Uczestnikiem zawodów może być stacja indywidualna lub klubowa, krajowa lub zagraniczna,
której operator posiada pozwolenie radiowe uprawniające do nadawania w paśmie
radioamatorskim 80 m (3,5 MHz) emisjami CW i SSB.
3. Organizatorem zawodów jest Polski Związek Krótkofalowców. Komisję Zawodów powołuje
Wiceprezes PZK ds Sportowych.
4. Termin i czas trwania zawodów: w godzinach od 05:00 do 05:59 UTC ostatniej soboty
września każdego roku. W 2019 roku zawody odbędą się 28 września.
5. Zawody odbywają się w paśmie 80 m (3,5 MHz) w segmentach przeznaczonych dla
zawodów według podziału pasm IARU. Wywołanie w zawodach: "CQ SP QRP" na CW
oraz "Wywołanie w zawodach SP QRP" na SSB.
6. Maksymalna dopuszczalna moc wyjściowa nadajnika używanego podczas zawodów:
5 W dla emisji CW i 10 W dla emisji SSB.
7. Klasyfikacje
Grupa A - stacje używające sprzętu fabrycznego emisją CW,
Grupa B - stacje używające sprzętu fabrycznego emisją SSB,
Grupa C - stacje używające sprzętu fabrycznego emisjami CW i SSB (łączności na CW można
powtarzać na SSB),
Grupa D - stacje używające sprzętu "Home made" emisją CW,
Grupa E - stacje używające sprzętu "Home made" emisją SSB,
Grupa F - stacje używające sprzętu "Home made" emisjami CW i SSB (łączności na CW można
powtarzać na SSB),
Grupa G – stacje nasłuchowe.
8. Raporty wymagane w zawodach
Grupa A
- RST + F (np. "479 F")
Grupa B
- RS + F (np. "55 F")
Grupa C
- raporty jak w grupach A i B
Grupa D
- RST + HM (np. "599 HM")
Grupa E
- RS + HM (np. "47 HM")
Grupa F
- raporty jak w grupach D i E
Grupa G
- obowiązuje odebranie znaków i raportów obu korespondentów. Znak stacji
odebranej lub stacji korespondenta nie może występować w kolejnych
nasłuchach (wymagana przerwa minimum pięciu nasłuchów innych stacji).
Raporty w zawodach QRP mają szczególne znaczenie, gdyż odzwierciedlają faktyczną siłę
sygnału i są informacją dla oceny propagacji, skuteczności anteny i jakości sygnału.
Prosimy o podawanie rzeczywistych i rzetelnych raportów, a nie „contestowych”
"five-nine" czy "599".
9. Dzienniki (logi)
Logowanie musi być w czasie UTC. Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo należy
przesłać w terminie 7 dni od zakończenia zawodów, poprzez platformę logsp.pzk.org.pl bądź

jako załącznik na adres elektroniczny sp-qrp-contest@pzk.org.pl (w tytule maila należy
wpisać TYLKO swój ZNAK WYWOŁAWCZY używany w zawodach).
Przykład logu w formacie Cabrillo:
START-OF-LOG: 2.0
CALLSIGN: 3Z0TECH
CATEGORY: F
CLAIMED-SCORE:
CONTEST: SP-QRP CONTEST
CREATED-BY: SP-Log V.1.1
NAME:
EMAIL: 3z0tech@pzk.org.pl
ADDRESS: xxxxx
ADDRESS: yyyyy
SOAPBOX: RIG: @ 5W
SOAPBOX: ANT: G5RV @ 4m AGL
QSO: 3700 PH 2015-09-28 0532 3Z0TECH 59 F SP5DDJ 57 HM
QSO: 3700 CW 2015-09-28 0533 3Z0TECH 59 F SP6G
599 F
QSO: 3700 PH 2015-09-28 0533 3Z0TECH 59 F SP9IEK 59 F
END-OF-LOG:

Wyróżnione pola są obowiązkowe. Zaleca się podanie w polu SOAPBOX skrótowego
opisu sprzętu i anten wykorzystywanych podczas zawodów. Wszystkie dane podawane w
dziennikach (logach) będą przetwarzane wyłącznie w związku z zawodami, w tym dla
obliczenia i publikacji wyników.
10. Punktacja i wyniki
Za łączność na SSB - 1 pkt,
Za łączność na CW - 2 pkt.
Mnożnik = 1 + liczba stacji „Home made”, bez względu na emisję.
Wynik końcowy oblicza Komisja Zawodów według wzoru: (suma punktów za QSO lub
nasłuchy) x (mnożnik). Klasyfikowane są wyłącznie stacje, które nadesłały dzienniki (logi).
Decyzje Komisji Zawodów są ostateczne.
Uczestnictwo w zawodach i przysłanie logu jest równoznaczne z deklaracją o przestrzeganiu
przepisów obowiązujących w radiokomunikacji amatorskiej, zapisów regulaminu zawodów
oraz wyrażeniem zgody na publikację znaku wywoławczego i wyniku uczestnika. Wyniki
mogą być opublikowane w dostępnych mediach krótkofalarskich oraz będą rozesłane
elektroniczne do wszystkich uczestników na podane adresy poczty elektronicznej.
11. Nagrody
1. Wszyscy sklasyfikowani uczestnicy otrzymują dyplom elektroniczny (plik .pdf)
z oznaczeniem osiągniętego wyniku i zajętego miejsca.
2. Zwycięzca w najliczniejszej grupie klasyfikacyjnej otrzymuje puchar Prezesa
PZK.
3. Zwycięzcy w każdej grupie otrzymują dyplomy w formie papierowej oraz
nagrody rzeczowe.
4. Upominki rzeczowe za udział w zawodach rozlosowywane są wśród wszystkich
uczestniczących w zawodach.
Sponsorami nagród rzeczowych i upominków są instytucje, redakcje, kluby i osoby prywatne
wymienione w komunikacie końcowym zawodów.
Serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach i życzymy przyjemnego spędzenia czasu.
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