Współzawodnictwo

SP DX Maraton KF
REGULAMIN

SP DX Maraton KF jest współzawodnictwem podsumowującym osiągnięcia
dokonane na „podstawowych pięciu pasmach amatorskich”. Jest dostępne dla
wszystkich polskich krótkofalowców, niezależnie od przynależności
organizacyjnej.

Współzawodnictwo jest prowadzone w sposób ciągły, a kolejne wyniki i
zestawienia są publikowane według stanów na koniec każdego kwartału.

1.

W stałym współzawodnictwie pn. ”SP DX MARATON” uczestniczyć mogą wszystkie polskie radiostacje amatorskie.

2.

Współzawodnictwo prowadzone jest w grupach: A – nadawcy indywidualni, B – radiostacje klubowe.

3.

W grupach A i B prowadzona jest oddzielnie klasyfikacja na każdym z pasm, oraz łączna wielopasmowa. Na żądanie
uczestnik może być klasyfikowany wyłącznie na jednym z pasm KF.

4.

Podstawą do zaliczenia punktów jest posiadanie przez uczestnika karty QSL potwierdzającej łączność lub posiadanie
potwierdzenia łączności w LoTW (Logbook of the World).

5.

Zalicza się łączności zrealizowane po 9 maja 1945 roku.

6.

Uczestnicy współzawodniczą w pasmach: 3.5, 7, 14, 21, 28 MHz.

7.

Rodzaju emisji nie ogranicza się.

8.

Zalicza się wyłącznie łączności zrealizowane przez uczestnika, pod swoim znakiem i bez pośrednictwa wszelkich
translatorów naziemnych lub satelitarnych.

9.

Zalicza się łączności zrealizowane z dowolnego QTH na terenie Polski.

10. Punktacja: za każdy potwierdzony kraj wg aktualnej listy SPDXC zalicza się 1 punkt, a za każdą strefę wg WAZ zalicza się
15 punktów – na każdym z pasm KF.
11. W zasadzie nie wymaga się przedstawienia kart QSL, jednakże na żądanie managera SPDXM, wskazane przez niego
karty muszą być przedłożone do kontroli.
12. Zestawienie wyników sporządzane będzie na koniec kwartału tj. 31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia
każdego roku.
13. Uczestnik współzawodnictwa SP DX MARATON KF zobowiązany jest do nadesłania, uzupełnienia lub potwierdzenia
swojego stanu minimum raz na trzy lata. Nie nadesłanie takiego spowoduje pominięcie w zestawieniach SPDXM.
14. Zgłoszenia i uzupełnienia sporządzone przy pomocy programu spdxm (do pobrania ze strony Marka SP7DQR) należy
przesłać na adres Managera SPDXM. Do klasyfikacji za każdy kwartał uwzględnione będą zgłoszenia i uzupełnienia
otrzymane przez Managera najpóźniej w ostatnim dniu kwartału.
15. Pełna lista uczestników SPDXM będzie publikowana raz w roku. Zestawienia kwartalne będą obejmowały uczestników
posiadających minimum 1000 punktów (dotyczy klasyfikacji wielopasmowej).
16. Za osiągnięcie 1000 punktów przyznawany będzie uczestnikowi dyplom oraz nalepki za uzyskanie 2000, 3000, 3500,
4000 punktów.
17. Dyplom i nalepki wydawane są bezpłatnie (zwrot kosztów przesyłki pocztowej).
18. Nadzór nad współzawodnictwem SP DX MARATON sprawuje Zarząd SP DX Klubu.

Aktualne zestawienie SP DX Maraton KF:
http://www.spdxc.org/index.php/spdxm/tab

Manager współzawodnictwa: Andrzej Baluk SP8FNA.
Email: fnaand@poczta.onet.pl
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