Współzawodnictwo

IOTA SPDXC
REGULAMIN

IOTA SPDXC to współzawodnictwo, którego celem jest popularyzacja
programu dyplomowego IOTA i stworzenie krajowego zestawienia osiągnięć w
łącznościach z wyspami (zaliczanymi zgodnie z zasadami IOTA)
Współzawodnictwo jest dostępne dla wszystkich polskich krótkofalowców,
niezależnie od przynależności organizacyjnej.

1. Współzawodnictwo IOTA SPDXC prowadzone przez Stowarzyszenie SPDXC opiera się na regulaminie
współzawodnictwa IOTA Ltd.
2. Współzawodnictwo jest otwarte dla wszystkich krótkofalowców polskich nadawców i nasłuchowców. Jego
celem jest popularyzacja programu dyplomowego IOTA.
3. Podstawą współzawodnictwa jest wykaz wysp z numerami porządkowymi IOTA dostępny na internetowej
stronie IOTA http://www.iota-world.org/ i w Przewodniku IOTA Directory.
4. Współzawodnictwo sporządzane jest w formie tabeli, gdzie wynik jest sumą ilości wysp (wg. Kryteriów IOTA) na
poszczególnych kontynentach potwierdzonych kartami QSL lub za pośrednictwem "Club Log QSO matches" i
”IOTA Contest QSO matches” dostępnych na internetowej stronie IOTA. W tym przypadku nie są wymagane
papierowe karty QSL.
5. Do współzawodnictwa nie są zaliczane wyspy deleted oraz aktywności nieuznawane przez Komitet IOTA.
6. W zasadzie nie wymaga się przedstawienia kart QSL, jednakże na żądanie managera IOTA SPDXC, wskazane
przez niego karty muszą być przedłożone do kontroli.
7. Łączności muszą być przeprowadzone osobiście.
8. Uczestnik współzawodnictwa może korzystać ze stacji remote tylko w przypadku, gdy jest jej właścicielem, oraz
jest ona zlokalizowana w odległości do 100 kilometrów od lokalizacji stacji wskazanej w posiadanym
pozwoleniu radiowym jej właściciela i w tym samym podmiocie DXCC
9. Uczestnik współzawodnictwa może być pominięty w tabeli osiągnięć, o ile w ciągu 5 lat nie nadeśle
uzupełnienia.
10. Tabela współzawodnictwa będzie ukazywała się co kwartał.
11. Wyniki współzawodnictwa prezentowane są kwartalnie na stronie internetowej SP DX Clubu oraz w
zainteresowanych czasopismach.
12. Aby osiągnięcia zostały ujęte w zestawieniu za dany kwartał, należy je przesłać najpóźniej w ostatnim dniu
kwartału do prowadzącego współzawodnictwo.`
13. Zgłoszenia należy kierować do wyznaczonego przez Zarząd SPDXC prowadzącego współzawodnictwo IOTA
SPDXC
14. Aktualnie współzawodnictwo IOTA prowadzi Augustyn SP6BOW, adres:
Augustyn Wawrzynek
ul. Korfantego 5 B/1
47-232 Kędzierzyn-Koźle 12
e-mail: sp6bow@poczta.one.pl
15. Decyzje prowadzącego są wiążące.
16. Regulamin obowiązuje od dnia zatwierdzenia.
Zatwierdzono: Zjazd Stowarzyszenia SPDXC, 21-23.09.2018

Aktualne zestawienie IOTA SPDXC:
http://www.spdxc.org/index.php/iota/tab
Manager współzawodnictwa: Augustyn Wawrzynek SP6BOW
Email: sp6bow@poczta.onet.pl
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