KV PROVOZNÍ AKTIV = KVPA
PROPOZICE PRO POSLUCHAČE = SWL
pořadatel

KLUB PŘÁTEL TELEGRAFIE – OK
TELEGRAPHY FRIENDS CLUB
< tyto propozice plati od 1.7. 2002 >

Účastníci

účastnit v posluchačské kategorii se může kdokoli, kdo dodrží propozice závodu pro tuto kategorii a
zašle výsledek. Soutěžit může pod svoji SWL značkou, značkou amat. vysilací stn., či pouze pod
vlastním jménem.
Stanovišťe posluchače není omezeno územím OK/OL/OM.

Doba konání

První neděle v měsíci, 06.00-08.00 hod. místního času v ČR, probíhá současně s případnými
dalšími závody.
Každý ročník začíná kolem v měsíci červenci a končí kolem v měsíci červnu.

Druh provozu

CW - pouze segment 3510-3560 kHz

Kategorie

SWL < vţdy uvádějte v hlášení ! >

Zapisuje se

Značky obou korespondujících stanic a alespoň jeden předávaný RST+NASobic = tj. úplně
odposlechnuté QSO. Platná jsou pouze QSO mezi OK-OL-OM stanicemi navzájem.

Bodování

Za úplně odposlechnuté QSO 1 bod.
Každou stanici lze zaznamenat v libovolném počtu spojení, není omezeno.

Násobiče

OKResy u OM stanic, KODy u OK/OL stanic, každý pouze 1X za závod.
KOD tvoří u OK/OL stanic kombinace písmena a dvou číslic < např. A 16 >

Vysledek

Prostý součin bodů a násobičů.

Hlášení

Hlášení musí vyhodnocovatel obdržet nejpozději druhý pátek po závodě.
Váš výsledek vkládejte do webového formuláře:
http://www.ok1hcg.cz/kvpa/poslat-hlaseni
pouze v případě nefunkčnosti aplikace pošlete hlášení na adresu/e-mail:
karel@ok1hcg.cz < ok5tfc@tiscali.cz >
Výsledek lze poslat i písemně/poštou, informace o podmínkách dostanete na požádání.
Pořadatel si může vyžádat deník ke kontrole, jeho rozhodnutí o výsledku je konečné.
Z měsíčních výsledkových listin bude na konci ročníku sestaven přehled aktivity.

Cizí pomoc

Použití cizí pomoci <rozumí se tím i opsané QSO z deníku jiné stanice, použití záznamové techniky
atp.> je nesportovní, a propozice tohoto závodu je nedovolují = je to důvodem k diskvalifikaci!
Pokud posluchač pracoval jako operátor vyslací stanice <třeba klubové atp.> nelze tato QSO použít
pro jeho hodnocení v SWL kategorii.

Technické připomínky a doplnění:
Systém kódu předávaných OK/OL stanicemi najdete v propozicich KVPA pro amatery vysilače.
Pokud posíláte hlášení poštou, nezapomeňte VŢDY připojit vaši zpáteční < čitelnou! > adresu a SASE pro vyžádanou
odpověd.

Pro náhradu za hlášení posílané POŠTOU je možno po domluvě posílat hlášení jako SMS zprávu < úspora
nákladu odesilatele...>.

Pořadatel vítá dobrovolné zaslání deníku ze závodu v obyčejném textovém formátu, s obsahem vhodným pro manualní
kontrolu. Další podrobnosti při prvním zaslání deníku.
Výsledky obdrží každý účastník na svoji e-adresu, nebo budou vloženy na web KVPA. Písemně pouze pri zaslání
SASE.
Výsledky jsou zasílány redakcím časopisu RADIOAMATÉR a RADIOŽURNÁL a také HQ stanicím národních
organizací – zveřejnění závisí zcela na jejich rozhodnutí !
TFC/HQ

ok5tfc@tiscali.cz
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