OTC - Klub pamätníkov Slovenského zväzu rádioamatérov - OM9OT

Memoriál OTC SARA
OLD-TIMERS CLUB SARA vyhlasuje ako spomienku na tých priate¾ov z nášho klubu, ktorých k¾úè nenávratne stíchol,
"Memoriál OTC SARA".

Preteky sa konajú dvakrát roène, jarná èas• (SSB) vždy druhú nede¾u v máji a jesenná èas• (CW) vždy druhú nede¾u v
septembri. Pretekov sa môžu zúèastni• a nadväzova• vzájomné spojenia všetci rádioamatéri z OK a OM a všetci èlenovia
OTC SARA. Každá stanica sa zapoèítava jedenkrát poèas pretekov.

Okrem staníc, ktoré budú medzi sebou nadväzova• spojenia, pretekov sa môžu zúèastni• aj rádioví poslucháèi (SWL), ktorí
budú za odpoèuté spojenia hodnotení samostatne.

Èas :

06,00 – 07,00 UTC

Frekvencie :

3,700 – 3,770 MHz (SSB èas•),

3,520 – 3,560 MHz (CW èas•)

Výkon : odporúèaný výkon do 100 W

Kód :

- Èlenovia OTC: report + OTC + èlenské èíslo (599 OTC 008)
- Neèlenovia: report + poradové èíslo QSO ( 599 001)
- Klubová stanica OM9OT dáva: report + skratku OTC (599 OTC)

Bodovanie :

- QSO s OM9OT

- 5 bodov

- QSO s èlenom OTC

- 3 body

- QSO s neèlenom

- 1 bod

Výsledok :
Celkový súèet bodov. Pri rovnosti bodov je rozhodujúci èas
spojenia s klubovou stanicou OM9OT, ktorá sa bude v pretekoch pravidelne zúèastòova•.

Denníky z pretekov vo zvyèajnej forme (dátum, èas, znaèka, vyslaný kód, prijatý kód, body za QSO, súèet QSO a súèet
bodov, èestné vyhlásenie, dátum a podpis sú•ažiaceho) treba zasla• do 20 dní po pretekoch na adresu vyhodnocovate¾a:

Viliam Jánoš, OM3CAQ, Strojárenská 4, 900 27 Bernolákovo, alebo e-mailom na: om3caq@omradio.sk (formát
http://otc.cq.sk
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ASCII).
Môžete využi• aj formulár denníka v Exceli, ktorý si stiahnete .: Tu :.

Rádioamatéri, ktorí sa v pretekoch umiestnia na prvých troch miestach, obdržia diplom.

{jumi [*3]}

http://otc.cq.sk

_PDF_POWERED

_PDF_GENERATED 25 September, 2017, 10:41

