HA YL-OM VERSENY KIÍRÁSA
.
Rendezője:
Célja:
Ideje:
Résztvevők:
Nevezés:
Kategóriák:

a Magyar Rádióamatőr Szövetség megbízásából a MRASZ YL bizottsága a HA-YL klub támogatásával.
a női rádióamatőrök köszöntése a nemzetközi Nőnap alkalmából, minősítési pontok megszerzési feltételeinek megteremtése
és a HA YL AWARD diploma megszerezhetőségének megkönnyítése.
minden év március 8.-hoz legközelebb eső hétvégén, vasárnap helyi idő szerint URH 14.30 - 15.30 (13.30-14.30 UT) RH
15.30-17.00 (14.30-16.00 UT) 2013. Március 10. Vasárnap
minden érvényes adóengedéllyel rendelkező hazai és magyarul beszélő külföldi rádióamatőr, aki a versenykiírásban leírtakat
elfogadja.
A Rádióforgalmi versenyszabályzatban leírtak szerint. Akik nem tagjai a Magyar Rádióamatőr Szövetség valamely
tagegyesületének „nyílt” kategóriában kerülnek értékelésre.
Nyílt kategóriában:






Frekvenciák:

YL állomások rövidhullámon
YL állomások ultrarövidhullámon
OM állomások rövidhullámon
OM állomások ultrarövidhullámon
SWL







YL állomások rövidhullámon
YL állomások ultrarövidhullámon
OM állomások rövidhullámon
OM állomások ultrarövidhullámon
SWL

A versenyben csak egykezelős állomások kerülnek értékelésre. Kollektív állomás hívójelével is indulhat egykezelősként
versenyző, sőt ugyanazon klubállomásról több egyéni versenyző is indulhat. A kollektív állomásokon a versenyzők az
ellenőrzőszámuk és nevük alapján különböztethetők meg. Egy operátor csak egy hívójelet használhat.
Rövidhullámon: J3E (SSB) 3.600-3.720 MHZ
Ultrarövidhullámon: J3E (SSB): 144.150 - 144.390 MHz F3E (FM): 145.200 - 145.575 MHz (kivéve 145.500) figyelembe
véve az IARU Region 1. ajánlásait.

Adásmódok:
Hívás:
Ellenőrzőszám:
Pontozás:

J3E (SSB), F3E (FM) - magyar nyelven Egyéb- illetve vegyes üzemmódú összeköttetések érvénytelenek.
CQ OM illetve CQ YL
RS + az adóengedély kora (egy kéjegyű szám amely jelzi, hogy a versenyző hány évvel ezelőtt kapta az adóengedélyét ill. az
operátor első QSO-jától eltelt évszám) + az operátor keresztneve. Pl:5909 Kata
 YL-OM vagy YL-YL összeköttetés 5 pont.
 OM-OM összeköttetés 1 pont.

Ugyanazzal az állomással rövidhullámon és ultrarövidhullámon is pontozható 1-1 összeköttetés.
Megfigyelőknek: Egy állomás sávonként maximum négy alkalommal naplózható, de közvetlenül egymás után max.kétszer.
Végeredmény:
az elért pontok összege.
Jegyzőkönyvek
beküldhetők: E-mailben,lehetőleg CQYL vagy YLOM jegyzőkönyvvezető programmal (letölthető HA5KHC honlapjáról.
http://ha5khc.hu/ ) vagy ADIF formátumban.(Adif file esetén a nevet külön kell írni az ellenőrző számtól)
Esetleg txt, xls kiterjesztésű file-ban, de a QSO adatok között feltétlenül legyen szóköz vagy elválasztás,pl:
2m 15 03 HG1LY LALI 5912 HA0XXZ/P LACI 5909 1
80m 15 35 HG1LY LALI 5912 HG3ZYL JULISKA 5901 5
Postai úton LOG-1 és LOG-2 vagy LOG-3 nyomtatványon.
Határidő:
a versenyt követő 15. nap (hétfő), postabélyegző ill. e-mail dátum szerint.
Cím:
e-mail: yl-om kukac mraszbsz pont hu
Postai: Németh Márta 1185 Budapest Nagybánya u. 68.vagy
MRASZ Titkárság 1400. Budapest Pf. 11.
Egyéb:
Kollektív állomások operátorai külön-külön számolják ki pontszámaikat, és külön-külön küldjenek jegyzőkönyvet. Csak az,
az összeköttetés értékelhető, amelyről az ellenállomás jegyzőkönyvet vagy kontroll listát küld legalább 5 összeköttetésről,
vagy legalább 3 jegyzőkönyvben szerepel. Az a résztvevő, akinek a jegyzőkönyvén nincs rajta aregisztrációs száma, nyílt
kategóriában kerül értékelésre.
a MRASZ rádióforgalmi versenyszabályzat betartása kötelező!
Díjazás:
kategóriánkénti első három helyezett érmet , és oklevelet kap.
Pontegyenlőség esetén az érvényes YL QSO-k száma dönti el a helyezési sorrendet.
Különdíjban részesülnek a rövid és ultrarövidhullámon is indult az első 3 helyezett YL ill. OM versenyzők.
Eredményhirdetés: a verseny végeredményét a Magyar Rádióamatőr Szövetség honlapján (www.mrasz.hu) a MRASZ díjkiosztó rendezvényén
és a BURABU-n közöljük.

Néhány tanács a HA YL-OM VERSENY jegyzőkönyvének elkészítéséhez.
A verseny értékelése 1994 óta elektronikusan történik. A számítógépes értékeléssel a minden QSO ellenőrizhető, kiszűrhetők a hibásan vett, vagy
írt, a nem érvényes, a dupla QSO-k. A manuálisnál rövidebb idő alatt, de így is sok szabadidőt emészt fel. Ennek megkönnyítése érdekében
kérlek vedd figyelembe az alábbiakat.
Az értékelésnél az ADIF formátumú és CQYL és az YLOM jegyzőkönyvvezető programokkal küldött jegyzőkönyveket lehet a legkönnyebben
feldolgozni. A CQYL program futtatható XP gépeken is.
ADIF file-okat a legtöbb jegyzőkönyvvezető programmal lehet készíteni. Javaslom, készíts külön log file-t a versenyre, de ne próbáld egyetlen
versenyhez se társítani, mert akkor a nevet nem tudod beírni, inkább normál jegyzőkönyvként ments ki. Konvertáld át ADIF formátumura,
hívójel.adi címen küld el.
A név beírásakor ne használj ékezetet. (Néhány logvezetőben azért lehet versenyhez kötni Pl: UCX log Ten Ten Intern. A vett riport után a név,
majd a vett szám. A loban nem jelenik meg, de az adif fileban kiírja.)
Ha nem vezetsz elektronikus logot, küldheted TEXT vagy EXCEL file-ban, de vedd figyelembe az alábbi mintát.
Példa a TEXT formátumú file-hoz:
Sáv(MHz) Óra Perc(UT) saját Hívójel
adott Név Riport
vett Hívójel vett Név Riport
Pont
2m
13 44
HA5XXX
JANI 5912
HA0XXZ/P
LACI
5909
1
2m
14 16
HA5XXX
JANI 5912
HA8TT
ICA
5918
5
80m
14 46
HA5XXX
JANI 5912
HA5KZZ
BEA
5901
5
80m
15 16
HA5XXX
JANI 5912
YO5FFF
ISTVÁN 5918
1
Ha EXCEL táblázatot használsz, a szóközök között lévő adatokat külön cellába írd.
A jegyzőkönyvedet lehetőleg ne WORD dokumentumban küld!
Minden adatsort töltsd ki. Az azonos adat helyét a következő sorban ne hagyd ki, ne tegyél macskakörmöt se.
Ha a szóköz helyére valamilyen írásjelet teszel, akkor azt egységesen írd az egész jegyzőkönyvben.
A 0 (nulla) és az O betű a számítógépnek nem azonos karakter.
Ne tégy szünetet a hívójel, vagy bármelyik egybetartozó adat közé! HA 9 FZ /P helyesen HA9FZ/P
A jegyzőkönyvet nem kell díszíteni, színezni, bekeretezni, mert a programot csak a QSO adatok érdeklik.
A nem megfelelő formátumban írt jegyzőkönyvek átalakítása sok többletmunkát igényel.
Csatolt file-ként küld el, ne felejtsd el versenyösszesítőt (Summary) is mellékelni.

Ha nem tudod jegyzőkönyvedet interneten elküldeni, elküldheted postán is, a fenti példában megírt formában.
Ha nem rendelkezel számítógéppel, elfogadjuk a LOG-1 LOG-3 űrlapokon készült jegyzőkönyveket is. Ebben az esetben nekünk kell az adatokat
a számítógépre begépelni.
A hibás összeköttetéseknél a vétlen állomástól nem vonunk le hibapontot. Ez minden hibás QSO-nál manuálisan történik.
A hiányos adatokat tartalmazó jegyzőkönyvek nem kerültnek értékelésre.
Az értékelő csapat nevében köszönöm segítségeteket.
HA5FQ Márta
YL ügyintéző

