
 
 
 
Kesäkisa 2014 
 
Vuoden 2014 kesäkisa pidetään Sunnuntaina 27.7.2014 ja sen järjestää OH2T.  
Kisa on osa SRAL:n HF-kilpailujen SM-sarjaa. SM-sarjan yleiset säännöt löytyvät 
SRAL:n sivuilta kotimaan kilpailujen alta. Kisa alkaa heti samana viikonloppuna 
olevan IOTA kisan jälkeen, valoisaa ja päiväkelejähän pitäisi riittää… 
 
Kilpailuaika 
CW: Su 27.7.2013, 15.00–15.59,59 Suomen aikaa 
SSB: Su 27.7.2013, 16.30–17.29,59 Suomen aikaa 
RTTY: Su 27.7.2013, 18.00–18.59,59 Suomen aikaa 
 
Taajuusalueet 
SSB: 3600–3750 kHz, 7060–7140 kHz 
CW: 3510–3550 kHz, 7010–7040 kHz 
RTTY: 3580–3600 kHz, 7040–7060 kHz 
 
Kilpailusarjat 
Osakilpailussa on SRAL:n HF-kilpailujen SM-sarjan mukaisten 3 luokan lisäksi myös 
mobile luokka: Luokat ovat: 
• Yli 100 W 
• Max. 100W 
• QRP, max. 5W   
• Mobile luokka (aseman on kyettävä liikkumaan, eli ei kiinteää antennia) 
Lokit, joiden lähettäjä ei ole ilmoittanut kilpailusarjaansa, käsitellään tarkastuslokeina. 
 
Sanoma 
RS(T) + juokseva numero + maakuntatunnus. Esim. 599 007 PK. 
Juokseva numero on kolminumeroinen ja tulee aloittaa numerosta 001. 
 
Yhteyspisteet 
Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 2 pistettä, edellyttäen että vasta-asema on 
lähettänyt lokin. Jos sanomassa on yksi tai useampia virheitä, yhteyden arvo on 1 
piste. Virhe kutsumerkissä mitätöi yhteyden. Yhteydestä vasta-asemaan, joka ei ole 
lähettänyt lokiaan saa 1 pisteen, jos asema löytyy vähintään viidestä eri lokista. 
 
Kertoimet 
Jokainen työskennelty maakunnasta kummallakin taajuusalueella, poislukien oma 
maakunta. Kerrointen maksimimäärä on siis 18 kpl. Asema kelpaa kertoimeksi  
edellytyksellä, että asema löytyy vähintään viidestä eri lokista. 
 
AL Ahvenanmaa   KE Keski-Suomi   LA Lappi  PP Pohjois-Pohjanmaa 
EK Etelä-Karjala   KL Kymenlaakso   PH Päijät-Häme   PS Pohjois-Savo 
EP Etelä-Pohjanmaa   KP Keski-Pohjanmaa   PM Pirkanmaa   SA Satakunta 
ES Etelä-Savo   KT Kanta-Häme   PK Pohjois-Karjala   UU Uusimaa 
KU Kainuu    PO Pohjanmaa    VA Varsinais-Suomi 



 
 
 
 
 
 
Tulos ja palkinnot 
Lopullinen tulos on yhteyspisteet x hyvityspisteet.  
Kunkin sarjan voittaja saa pokaalin ja kaksi seuraavaa saavat kunniakirjan.   
 
Yleistä 
Yhteyksien tarkistaminen ja lokien korjailu vasta-asemien kanssa kilpailun 
ulkopuolella on kielletty. Kilpailusuoritus voidaan hylätä sääntöjen vastaisen 
toiminnan, epäurheilijamaisen käytöksen, tiettyjen asemien suosimisen, tahallisen 
häirinnän, lokien vilpillisen manipuloinnin tms. seikan takia. Lopullisista tuloksista 
vastaa kilpailun järjestäjä. 
 
Lokiohjeita 
Voit käyttää mitä tahansa NRAU-BALTIC-säännöt osaavaa lokisoftaa. Esimerkiksi 
N1MM, WINTEST tai TR4W. Lähetä lokina ohjelmasta Cabrillo-muotoinen tiedosto 
(yleensä File->Export->Cabrillo). Muuta jollain tekstieditorilla Cabrillossa kilpailun 
nimeksi Kesakisa. Tämäkään ei ole välttämätöntä, mutta silloin ua9qcq palvelu ei 
tunnista kisaa automaattisesti. Tällöin sinun tulee valita kisa palvelun valikosta. 
 
Lokit 
Viimeistään 3.8.2014 ua9qcq kontestipalveluun osoitteessa www.ua9qcq.com.  
Täällä etene seurravasti: Logs  Web interface  "Please, enter your e-mail" – 
kirjoita s-postiosoitteesi  Browse  - hae Cabrillo loki tallennushakemistosta  
Upload Log  jos kisan nimi on oikein Cabrillossa, palvelu ehdottaa kesäkisaa, 
vahvista. Ellei se tee sitä, valitse kisa Kesakisa valikosta. 
 
Jos jostain ihmeen syystä päädyt paperilokiin, lähetä se osoitteella: 
OH2T / c/o Arto Liimatta 
Polvikallio 7 
01830 Lepsämä 

http://www.ua9qcq.com/

