HA - HAPPY NEW YEAR Contest

Az új év első 21 órájában (UTC szerint), a Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti
Szövetsége és a HA5KHC Puskás Tivadar Rádióamatőr Klub, versenyre hívja a világ
rádióamatőreit !
Időpont:

2012. január 01. 00:00 UT-tól

Frekvenciák:

az 1,8 - 3,5 - 7 - 14 - 21 - 28 - 144 - 432 - 1296 Mhz-es amatőrsávok az
IARU Region1
sávfelosztási ajánlása szerint.
RH-n:
CW , SSB
URH-n: CW , SSB , FM

Adásmód:

2012. január 01. 21:00 UT-ig.

Hívás:

CQ HNY, vagy CQ CONTEST

Ellenőrzőszám:

RST + HNY, illetve RS + Happy New Year.

Kategóriák:
Pontozás:
Szorzók:
Végeredmény:

Egyebek:

Díjazás:

A: RH 1.8 – 29.7MHz
B: URH 144 – 1300MHz
C: SWL 1.8 – 1300MHz
Sávonként, minden összeköttetés 1 pontot
RH-n sávonként a DXCC-országok, és a HNY suffixű állomások
URH-n sávonként a nagy QTH négyszögek és a HNY suffixű állomások
pontok összege szorozva a szorzók összegével az egyes sávokban. A
sávonkénti végeredmények
összege adja a kérhető pontszámot.
Az aktív átjátszókon és a segélyhívó frekvenciákon létesített
összeköttetések érvénytelenek!
Az állomások sávonként csak egyszer pontozhatók, az üzemmódtól
függetlenül.
A többkezelősök részére is sávonként csak egy jel megengedett.
A versennyel egy időpontban rendezett más versenyeken létesített
összeköttetések is pontozhatók,
ha az egyéb feltételeknek megfelelnek.
Használható teljesítmény: az adóengedély szerint, de RH-n legfeljebb
250W out, URH-n legfeljebb
100W out.
Országonként és kategóriánként az első 3 helyezett oklevelet kap.

Jegyzőkönyvek:
Sávonként külön-külön készüljenek LOG 1,2,3,4 nyomtatványon, vagy
hasonló formátumban
számítógéppel nyomtatva. A jegyzőkönyv elküldhető (sőt az értékelő
bizottság köszönettel veszi!) a

versenyértékelő programmal készített adatfile formátumban is, e-mail
mellékletként csatolva.
A jegyzőkönyvező program letölthető a HA5HNY honlapjáról (http://www.ha5khc.hu )
A jegyzőkönyvek beküldési határideje (postabélyegző szerint):
Cím:

2012 január 31.

Puskás Tivadar Rádióamatőr klub
HA - HNY contest
H-1097 Budapest
Gyáli út 22.

e-mail: ha5hny@ha5khc.hu
Az eredménylista megtekinthető lesz a http://ha5hny.ha5khc.hu honlapon.

