KUUTOSTEN KUUDENNEN PÄIVÄN CUP
CQ-club rf. OH6AG toivottaa radioamatöörit juhlistamaan
itsenäisyyspäivää perinteisen sähkötyskilpailun merkeissä.
Kilpailuaika: 6.12.2013 10.00–10.59 Suomen aikaa
Mode ja taajuusalueet: CW: 3510–3550 kHz, 7010–7040 kHz
Kilpailuluokat:
 Yleisluokka, max. 100W - muu Suomi
 Perusluokka - muu Suomi
 QRP - muu Suomi
 Yleisluokka, max. 100W - kuutoset
 Perusluokka - kuutoset
 QRP – kuutoset
Kuutosia ovat maakunnissa EP, KE, KP ja PO sijaitsevat asemat.
Kilpailusanoma: RST + juokseva numero (001 lähtien) + maakuntatunnus.
Esim. 599 079 PS.
Yhteyspisteet: Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 2 pistettä. Jos sanomassa on yksi tai useampia virheitä, yhteyden arvo on 1 pistettä. Virhe kutsumerkissä mitätöi yhteyden. Yhteydestä vasta-asemaan, joka ei ole lähettänyt
lokiaan, saa pisteitä edellytyksellä että asema löytyy vähintään viidestä eri
lokista. Yksi yhteys samaan vasta-asemaan kummallakin bandilla hyväksytään.
Kertoimet:
Kuutosille: Työskennellyt maakunnat paitsi oma + työskennellyt kuutosasemat molemmilla bandeilla.
Muu Suomi: Työskennellyt maakunnat paitsi oma + työskennellyt kuutosasemat molemmilla bandeilla.
Maakunnat: AL Ahvenanmaa, KE Keski-Suomi, LA Lappi, PP Pohjois-Pohjanmaa, KP Keski-Pohjanmaa,
EP Etelä-Pohjanmaa, PO Pohjanmaa, EK Etelä-Karjala, KL Kymenlaakso, PH Päijät-Häme, PS Pohjois-Savo,
PM Pirkanmaa, SA Satakunta, ES Etelä-Savo, KT Kanta-Häme, PK Pohjois-Karjala, UU Uusimaa, KU Kainuu,
VA Varsinais-Suomi

Asema kelpaa hyvitykseksi edellytyksellä, että asema löytyy vähintään viidestä eri lokista.
Tulos: Lopullinen tulos on yhteyspisteet x kertoimet. Kilpailun tuloksista vastaa kilpailun järjestäjä,
tuomariston päätökset ovat lopulliset, ja niistä ei voi valittaa.
Palkinnot: Kunkin sarjan paras saa pokaalin, kolmelle parhalle kunniakirjat. Eniten pisteitä keränneelle
”Jääkäri 27” patsas vuodeksi palkintohyllyä komistamaan, kolme kiinnitystä antaa patsaaseen
omistusoikeuden. Kaikkien osallistujien kesken arvotaan tavarapalkintoja.
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.
Lokiohjeita: Voit käyttää mitä tahansa NRAU-BALTIC-säännöt osaavaa lokisoftaa, esim. N1MM,
WINTEST, TR4W ym.. Lähetä lokina ohjelmasta Cabrillo-muotoinen tiedosto (yleensä File->Export>Cabrillo). Pisteitä ei tarvitse laskea valmiiksi, sen tekee lokintarkastaja.
Lokit lähetetään viimeistään 10.12 klo 23.59 sähköpostilla osoitteeseen OH6EI [ät] SRAL.FI
Jos jostain ihmeen syystä tahdot tehdä paperilokin, lähetetä se osoitteella Thomas Anderssen,
Nygårdinkatu 9, 68910 Pännäinen. Mahdollisten paperilokien viimeinen hyväksytty postileiman pvm. on
10.12.2013.
Onnea kisaan!

