Sexornas sjättedagscup
CQ-klubben r.f. OH6AG hälsar radioamatörerna med att celebrera
självständighetsdagen i den traditionella CW-tävlingens tecken.
Tävlingstid: 6.12.2013 10.00–10.59 finsk tid
Mode och frekvensområden: CW: 3510–3550 kHz, 7010–7040 kHz
Tävlingsklasserna:
 Allmän klass, max. 100W – övriga Finland
 Elementär klass - övriga Finland
 QRP - övriga Finland
 Allmän klass, max. 100W - sexorna
 Elementär klass - sexorna
 QRP - sexorna
Som sexor räknas stationer i landskapen EP, KE, KP ja PO.
Tävlingsmeddelande: RST + löpande nummer (från 001) +
landskapsförkortning. T.ex. 599 079 PS.
Poäng: För varje fullständig förbindelse fås 2 poäng. Om tävlingsmeddelandet innehåller ett eller flera fel, är kontakten värd ett poäng. Fel i
anropssignalen diskvalificerar kontakten. Kontakt med motstation som inte
har sänt tävlingslogg räknas, förutsatt att stationen förekommer i minst fem
olika tävlingsloggar. En kontakt med varje station på vardera banden
godkänns.
Multiplikatorer:
Sexorna: Körda landskap, utom det egna, samt körda sexor ger multiplikator på båda banden.
Övriga Finland: Körda landskap, utom det egna, samt körda sexor ger multiplikator på båda banden.
Landskapen: AL Åland, KE Mellersta Finland, LA Lappland, PP Norra Österbotten, KP Mellersta Österbotten,
EP Södra Österbotten, PO Österbotten, EK Södra Karelen, KL Kymmenedalen, PH Päijät-Tavastland, PS Norra Savolax,
PM Birkaland, SA Satakunta, ES Södra Savolax, KT Stam-Tavastland, PK Norra Karelen, UU Nyland, KU Kajanaland, VA
Egentliga Finland

Resultat: Det slutliga resultatet är summa QSO-poäng x multiplikatorerna. Tävlingens anordnare svarar
för tävlingens resultat, domarnas beslut är slutgiltiga, och kan inte överklagas.
Priser: Den bästa i varje klass får en pokal, de tre bästa får ett diplom. Den som samlar mest poäng får
pryda prishyllan med en ”Jägare-27” staty för ett år. Med tre inteckningar blir statyn vinnarens egendom.
Bland alla deltagare utlottas varuvinster.
Allmänt: Kontroll av förbindelser och korrigering av loggarna med motsationer utanför tävlingen är
förbjudet. Deltagaren kan diskvalificeras på grund av regelvidrigt förfarande, osportsligt beteende,
föredragande av vissa stationer, medvetet störande, falsk manipulering av logg e.d.
Logganvisningar: Man kan använda vilket loggprogram som helst som känner till reglerna för NRAUBALTIC, t.ex.. N1MM, WINTEST, TR4W osv. Loggen skall vara en fil i Cabrillo-format med filnamnet
ANROPET.LOG, t.ex. OH1XYZ.LOG. Poängen behöver inte räknas, det sköter loggkontrollanten.
Loggen sänds senast 10.12 kl. 23.59 med epost till OH6EI [ät] SRAL.FI
Om någon av outgrundlig anledning vill sända en papperslogg, skall den sändas till Thomas Anderssen,
Nygårdsgatan 9, 68910 Bennäs. Senaste godkända poststämpel på papperslogg är 10.12.2013.
Lycka till i tävlingen!

