
Tervetuloa Sainion muistokilpailuun 2014 sunnuntaina 18.5. 
Lokeista 
Sainion  Cabrillo-lokitiedostot  lähetetään myös tänä  vuonna  www.ua9qcq.com -palvelua käyttäen. Kuten 
sactest.net:ssä lokit uploadataan.  Tiedoston  nimellä  ei  systeemissä ole väliä, joskaan öökkösiä se ei 
saa sisältää. Sen sijaan lokin sisällön on oltava kunnossa. Robotti herjaa tai vaatii valitsemaan listalta tai 
pyytää korjaamaan. Mikäli lokiisi meni jokin virhe pystyt lähettämään sen uudelleen ja aikaisempi tiedosto 
korvautuu uudella. Saman tien onkin sitten mahdollista katsoa raakatuloksia  Claimed scores. 
 
Pari perusohjetta lokisoftien käyttöön: Valitse kilpailuun kisasoftastasi säännöt NRAU-Baltic  
(tai NRAU N1MM:ssä). Mikäli olet asettanut alkutiedot oikein kisan jälkeen ottamassasi Cabrillossa ei ole 
paljon korjattavaa.   N1MM:ssä  valitaan  tiedot  kisaa avattaessa New log in database. TR4W antaa  valita  
sekä  alussa,  että  uudestaan kisan  jälkeen Cabrilloa luotaessa.  Wintestissä kisa ja luokka otetaan 
alkuikkunasta ja kisan jälkeen Cabrillo syntyy  File -> Create log files jne. 
 
Cabrillon alkupään tietoja kuten luokka näkyy alempana säännöissä.  Tiedot eivät kuitenkaan ole kriittisiä, 
vaan pääset valitsemaan luokan tms. Lokin jättäminen tapahtuu menemällä www.ua9qcq.com -> Logs -> 
Web interface. Sitten oma e-osoite ruutuun.  Paina ”Selaa” tai ”Browse” ja hae koneeltasi lokitiedosto ja 
paina vielä ”Upload log”. Sen jälkeen loki onkin robotilla ja seuraat vaan ohjeita. 
 
Lokiapurobotti kyttää Keravalla 
Mikäli lokiformaattisi on epästandardi ja Cabrillon tuottaminen tuntuu 
ylivoimaiselta, tai et saa Cabrillostasi Siperian robottia tyydyttävää, lähetä tiedosto- 
si oh6ei @sral.fi ja hoidan sen perille asti.  
 
Kilpailuaika: 
SSB: 18.5.2014, 10.00–10.59 Suomen aikaa. 
CW: 18.5.2014, 11.30–12.29 Suomen aikaa. 
RTTY: 18.5.2014, 13.00–13.59 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 (suluiissa cabrilloon tuleva tieto, ja kisa on SAINIO-SSB, SAINIO-CW tai SAINIO-RTTY) 
Kaikissa osakilpailussa on luokat:  
– Yleisluokka yli 100 W (SINGLE-OP HIGH) 
– Yleisluokka max. 100 W (SINGLE-OP LOW) 
– QRP max 5 W (SINGLE-OP QRP) 
– Perusluokka (SINGLE-OP NOVICE-TECH) 
– Multi/Multi/kerholuokka (MULTI-OP) 
– YL (paras YL -extraluokka, valitse lokiisi joku ylemmistä yksilöluokista) 
Multi/Multi-luokassa saa olla yksi TX/bandi, operaattoreiden määrää ei ole rajoitettu. Asemien 
tulee sijaita samassa QTH:ssa (=samassa osoitteessa), esim. kerhotilat. Lokit, joiden 
lähettäjä ei ole ilmoittanut kilpailusarjaansa, käsitellään tarkastuslokeina. 
Sanoma 
RS(T) + juokseva numero + maakuntatunnus. Esim. 599 079 PS. 
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 pistettä. Virhe 
kutsumerkissä mitätöi yhteyden. Yhteydestä vasta-asemaan, joka ei ole lähettänyt lokiaan saa 
pisteitä, edellytyksellä että asema löytyy vähintään kymmenestä eri lokista. 
Kertoimina ovat maakunnat (pois lukien oma) bandeittain 
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 
Lopullinen tulos on yhteyspisteet x kertoimet. 
Yleistä 

http://www.ua9qcq.com/


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. 
Palkinnot 
Ainakin sarjojen voittajille mitali tai pokaali tms. 
Lokit viikon sisällä kisasta: Tiedostolokit www.ua9qcq.com robotin kautta (lue vinkkejä 
RA5:stä). Ongelmatapauksissa OH6EI ät SRAL piste FI. Jos jostain ihmeen syystä tahdot 
tehdä paperilokin, lähetä se viimeistään 21.5. Tomi Ylinen, Kalevankatu 53 C 7, 04230 Kerava. 


