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Regulamin wspó zawodnictwa INTERCONTEST KF
1. Nazwa wspó zawodnictwa: INTERCONTEST KF
2. Cel wspó zawodnictwa: Wzmo enie aktywno ci polskich nadawców w imprezach KF o znaczeniu
mi dzynarodowym oraz podniesienie rangi polskiego krótkofalarstwa na forum wiatowym.
2.2. Podnoszenie umiej tno ci operatorskich w celu dorównania wynikom sportowym osi ganym
przez czo ówk krótkofalowców europejskich i wiatowych.
2.3. Wy onienie najaktywniejszych nadawców reprezentuj cych wysoki poziom operatorski i
stworzenie tym samym wzoru godnego na ladowania przez m odych, pocz tkuj cych
krótkofalowców SP.
3. Zakres wspó zawodnictwa:
3.1. Wspó zawodnictwo „INTERCONTEST KF” obejmuje wszystkich nadawców
indywidualnych oraz kluby SP.
3.2. Wspó zawodnictwo „INTERCONTEST KF” obejmuje nast puj cy wykaz zawodów
wiatowych:
- SPDX Contest CW/SSB/MIX,
- WPX Contest CW/SSB,
- WAEDX Contest CW/SSB,
- IARU HF
- RUSSIAN DX Contest SSB/CW/MIX,
- ARRL CW/SSB,
- CQWWDX Contest CW/SSB
3.3. Wykaz pasm zaliczanych do wspó zawodnictwa: 1.8 - 3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz.
4. Klasyfikacja:
4.1. Oddzielna klasyfikacja w grupie stacji indywidualnych z jednym operatorem: PHONE, CW,
MIXED
4.2. Oddzielna klasyfikacja w grupie stacji z wieloma operatorami: MIXED (do tej grupy zalicza
si : stacje klubowe, stacje contestowe i inne stacje obs ugiwane przez wielu operatorów).
4.3. Do klasyfikacji zalicza si :
4.3.1. W kategorii CW i PHONE pi
najlepszych wyników uzyskanych w zawodach wg.
pkt.3.2.
4.3.2. W kategorii MIXED dziesi
najlepszych wyników uzyskanych emisjami CW i SSB
lub MIXED w zawodach wg. pkt.3.2.
4.3.3. Wyniki uzyskane w podstawowych klasyfikacjach zawodów tj. bez np. QRP, LP, HP itp.
4.3.4. Wyniki uzyskane w klasyfikacjach wg. pkt. 4.3.3. porównywane b
do wyników w
klasyfikacjach podstawowych.
4.3.5. Zawody przeprowadzone w ci gu jednego roku kalendarzowego.
4.4. Klasyfikacja prowadzona jest cznie dla ca ego obszaru SP bez podzia u na okr gi, oddzia y,
inne kluby specjalistyczne itp.
4.5. Warunkiem sklasyfikowania we wspó zawodnictwie „INTERCONTEST KF” jest udzia w co
najmniej dwóch zawodach wg. pkt.3.2.
4.6. Kolejno
zaj tych miejsc zostaje ustalona na podstawie sumy punktów za udzia (P1) i
wynik (P2).
5. Punktacja: wynik = P1 + P2.
5.1. Punkty za udzia P1: za udzia w zawodach, bez wzgl du na rodzaj uzyskuje si 10 pkt.
5.2. Punkty za wynik P2: przeliczane s w stosunku do najlepszego wyniku w danej kategorii
uzyskanego przez stacje EU wg wzoru:

P2 = N x

najlepszy wynik w SP
najlepszy wynik w EU

gdzie N - wspó czynnik zale ny od rodzaju kategorii SB/MB
Uwaga: dla SPDX Contest: najlepszy wynik EU = SP

REGON: 017437287, NIP: 113-23-35-258, Bank: PKO BP S.A. II Oddzia Kielce, Nr konta: 37 1020 2629 0000 9802 0092 5446

SPDXC

Stowarzyszenie Mi

ników Dalekosi

nych

czno ci Radiowych

Adres do korespondencji: Skrytka pocztowa 19, 03-996 Warszawa 131

WWW: http://www.spdxc.org.pl/
E-mail: hq@spdxc.org.pl

6.

7.

8.
9.

HQ/R/002

5.2.1. Tabela odniesienia wspó czynnika „N”: - Singleband: N=100 pkt. - Multiband:
N=200 pkt.
Podsumowanie:
Obliczenia wyników oraz sporz dzenia listy dokona komisja powo ana przez Zarz d SPDXC.
Podsumowanie wspó zawodnictwa „INTERCONTEST KF” uzale nione jest od terminowego
otrzymania przez komisje oficjalnych wyników zawodów nie pó niej ni dwa lata po roku
kalendarzowym obj tym wspó zawodnictwem. Decyzje komisji s ostateczne.
Nagrody:
7.1. Zwyci zcy w poszczególnych grupach otrzymuj tytu : „MISTRZ INTERCONTEST KF” na
dany rok oraz na w asno puchar pami tkowy.
7.2. Za zaj cie drugiego i trzeciego miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych
uczestnicy otrzymuj dyplomy.
Wyniki wspó zawodnictwa „INTERCONTEST KF” stanowi podstaw do rekomendowania przez
SPDXC reprezentantów na zawody WRTC.
Og oszenie wyników wspó zawodnictwa, nadanie tytu ów mistrzowskich oraz wr czenie pucharów
i dyplomów dla zwyci zców odbywa si na zje dzie SPDX Klubu.
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