Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltīto
ultraīsviļņu sacensību nolikums
Sacensību laiks: Sacensības tiek rīkotas katru gadu tuvākajā sestdienā pirms 18. novembra vai
18. novembrī, ja tā ir sestdiena, no 18:00 līdz 21:59 UTC (20:00-23:59 pēc Latvijas
laika).
2018. gadā sacensības notiks 17. novembrī.
Sacensību
dalībnieki:

Piedalīties sacensībās ir aicināti visi Latvijas un ārzemju radioamatieri. Ārzemju
radioamatieriem sakari tiek ieskaitīti, ja ir vismaz viens radiosakars ar Latviju.

Frekvences un
darba veidi:

Sacensības noris 144-146 MHz diapazonā vienlaicīgi CW, SSB un FM, ievērojot
IARU 1. reģionā noteikto frekvenču joslu sadalījumu.

Sakaru kārtība: Sacensību laiks sadalīts četros secīgos 60 minūšu ilgos posmos. (18:00-18:59;
19:00-19:59; 20:00-20:59; 21:00-21:59 UTC). Atsevišķos posmos no jauna atļauti
sakari ar visiem korespondentiem. Posma ietvaros atkārtoti sakari nav atļauti.
Netiek ieskaitīti MS, EME, jaukti sakari un sakari caur aktīviem retranslatoriem.
Kontrolnumuri: RS(T) + sakara kārtas numurs + savs QTH-lokators, piemēram: 59(9)001 KO26AA.
Sakaru numerācija ir kopīga visiem posmiem, piemēram, ja pirmajā posmā bija 27
sakari, tad otrā posma pirmā sakara numurs ir 28.
Punkti:

Katrā QSO par katru attāluma km starp stacijām piešķir 1 punktu, ja attālums ir
mazāks par 20 km, piešķir 20 punktus. Par katru QTH-lokatora kvadrātu, piemēram,
KO26, piešķir papildus 500 punktus. Rezultātu nosaka pēc lielākās punktu summas.

Dalībnieku
grupas:

Latvijas stacijām:

1) viens vai vairāki operatori, visi darba veidi,
2) viens operators, tikai FM.

Ārzemju stacijām: viens operators, visi darba veidi.
Atskaites:

Atskaites jāsagatavo elektroniski EDI (Electronic Data Interchange) formātā.
Jāpārliecinās, ka programmas ģenerētais EDI fails atbilst IARU 1. reģionā
noteiktajai formai, vajadzības gadījumā fails jārediģē, lietojot teksta redaktoru.
Izņēmuma kārtā atļauta atskaišu iesniegšana elektroniski .txt formātā.
Atskaites jāizsūta 15 dienu laikā pēc sacensībām. 2018. gadā atskaišu izsūtīšanas
termiņš ir 2. decembris.
Atskaites iesniegšanas fakts kalpo kā dalībnieka apliecinājums par sacensību
nolikuma un noteikumu „Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un
lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība” ievērošanu.

Adrese
atskaitēm:
Apbalvošana:

vhf@lral.lv
Latvijas stacijām: katrā ieskaites grupā pirmās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar
balvām, otrās un trešās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar diplomiem. Ja ieskaites
grupā ir mazāk par pieciem dalībniekiem, tad pirmās vietas ieguvēji tiek apbalvoti ar
diplomiem.
Pirmās vietas ieguvējs starp visiem ārzemju dalībniekiem saņem balvu, otrās un
trešās vietas ieguvējs saņem diplomu, pirmās vietas ieguvējs katrā valstī saņem
diplomu.

