KV PROVOZNÍ AKTIV = KVPA
pro stanice z České republiky a Slovenské republiky
pořádá

KLUB PŘÁTEL TELEGRAFIE – OK
TELEGRAPHY FRIENDS CLUB
Tyto propozice plati od 1.7. 2004
Doba konání

Druh provozu
Pásmo
Kategorie

Výzva
Předává se

Bodování

Násobiče
Výsledek

První neděle v měsíci, 06.00-08.00 hodin místního času v ČR,
aktivita probíhá současně s případnými dalšími závody.
Každý ročník začíná kolem v měsíci červenci, končí kolem v měsíci červnu.
CW
80 m, segment 3510 - 3560 kHz <dle doporučení IARU>
QRP = PWR/výkon MAX imálně 5 W / příkon MAX imálně 10 W
QRO = PWR/výkon více než 5 W / MAX imálně 100 W !!
SWL = tato kategorie má svoje specifické propozice
Neuvedení kategorie < QRO/QRP > znamená zařazení do QRO !
TEST PA
OM stanice = RST + OKR < okresní znak >
OK/OL stanice = RST + KOD = jedno písmeno < označení kraje > a dvě číslice
ze začátku PSČ místa, odkud stanice vysílá
Za úplne QSO 1 bod, neúplné se nepočítá < tj. RST a správně přijatý
OKR/KOD>
QSO se stn. mimo území OK/OM se nepočítá < např. s HA/OK1HAM atp.>.
OKR a KOD, včetně vlastního = vlastní OKR/KOD platí také jako násobič, i
pokud jej stanice neziská při spojení od jiného účastníka - pouze 1 X za závod.
Prostý součin bodů a násobičů. Hlášení ze závodu musí obdržet vyhodnocovatel
nejpozději druhý pátek po závodě.
Z měsíčních výsledkových listin bude sestaven pouze přehled celoroční aktivity.
Váš výsledek vkládejte přímo do webového formuláře na stránce
http://www.ok1hcg.cz/kvpa/poslat-hlaseni
V případě nedostupnosti formuláře pošlete vyhodnocovateli:
e-mail:
karel@ok1hcg.cz [ ok5tfc@tiscali.cz ]
Pokud účastnik pošle svůj deklarovaný výsledek elektronicky [ tedy přes
web/iN/PR ] pak při výzvě k předložení deniku ke kontrole musí deník zaslat
rovněž v elektronické podobě, jinak nebude denik přijat a výsledek bude
anulován. [ doplneno / platí od 1.7.2006]
Poštou:
Karel Křenek, Nevanova 1035/20, 163 00 Praha 618, CR

Poštou posílejte POUZE v této formě a s tímto obsahem < vzor > :
Hlášení ze závodu KVPA
Značka v závodě

7/ 2006
OK1HCG

< měsíc/rok >

Kategorie
Předávaný KOD/OKR
Počet platných QSO
Počet násobičů <KOD + OKR>

QRO
A 16
48
39

Výsledek < QSO X násobiče >

48 x 39 = 1872

Prohlašuji, že jsem dodržel podmínky závodu, uvedený výsledek odpovídá skutečnosti.
Karel, OK1HCG

Pořadatel si může vyžádat deník ke kontrole. Jeho rozhodnutí o kontrole a výsledku je
konečné.
Deníky jsou vystaveny na web k výsledkovým listinám, kdokoliv zde může poukázat na nesprávné
hodnocení, upozornit na chyby a omyly. Účastníci KVPA mohou žádat o změny, opravu atd.
Z měsíčních výsledkových listin bude sestaven pouze přehled celoroční aktivity.
TECHNICKÉ PŘIPOMÍNKY A DOPLNĚNÍ :
Pokud posíláte hlášení poštou, nezapomeňte VŽDY připojit vaši ČITELNOU zpáteční adresu!
Jako náhradu za hlášení posílané POŠTOU je možno po domluvě posílat hlášení jako SMS
zprávu [ =úspora nákladů u odesilatele ] - aktualní informace na vyžádání.
Pořadatel vítá dobrovolně zaslání deníku ze závodu v prostém textovém formátu [ žádné *.doc
*.pdf nebo *.xls atp. ]. Další podrobnosti při prvním zasláni deníku <na webu aktivity>.
Jestliže některá stanice předává zjevně špatný KOD/OKR, pak přijemce jej i tak zapíše a započítá.
Na tuto okolnost je ale nutno upozornit v odeslaném hlášení (pro případ následných kontrol
atp.).
Výsledky obdrží každý účastník na svoji adresu elektronicky nebo budou zveřejněny na, webu TFC
v pisemné/tištěné formě pouze při zaslání SASE.
*** Tisk je možný i přímo z webu [ z měsíčních výsledků ] a také z celoročního přehledu. ***
Výsledky jsou zasílány redakcím časopisu RADIOAMATÉR a RADIOŽURNÁL a také HQ
stanicím národních organizací [OK1CRA / OM9HQ] – zveřejnění zavisí na jejich rozhodnutí !

SYSTÉM KOD/u PŘEDÁVANÝCH OK/OL STANICEMI
Předávaný KOD/násobič má tři místa = jedno písmeno a dvě číslice.
 písmeno označuje kraj, ze kterého účastnik vysílá
 číslice jsou z první části PSČ dodávací pošty místa, odkud účastník vysílá
Názorný příklad tvorby předávaného KOD/u několika stanic :
OK1HCG

bydlí v Praze 6

PSČ je 163 00

KOD bude

A16

OK1AYY

bydlí v Praze 4

PSČ je 143 00

KOD bude

A14

OK1HC

bydlí v Lomnici nad Lužnicí

PSČ je 378 16

KOD bude

C37

OK2HI

bydlí v Lukově

PSČ je 763 17

KOD bude

Z76

Název kraje

sídlo

1

Praha

Praha

2

Středočeský

Praha

3

Jihočeský

České Budějovice

4

Plzeňský

Plzeň

5

Karlovarský

K. Vary

označeni pro TFC závody
A
B
C
D
K

U
7
Liberecký
Liberec
L
8
Královéhradecký
Hradec Králové
F
9
Pardubický
Pardubice
P
10 Vysočina
Jihlava
M
11 Jihomoravský
Brno
G
12 Zlínský
Zlín
Z
13 Olomoucký
Olomouc
R
14 Moravskoslezský
Ostrava
S
Označení, které může být pořadatelem přiděleno libovolně, bez závislosti na umístění stanice v
jednotlivém kraji : Q W X Y - ostatní písmena abecedy mimo uvedených 18 nebudou zatim
využívána.
6

Ústecký

TFC/HQ

Ústí nad Labem

aktualizace: 1.6. 2009

