Zawody o Puchar „4 Pory Roku z RCWC”
Zawody są organizowane przez Russian Telegraph Club RUSSIAN CW CLUB
Rosja, obwód nowosybirski

Początek: 23 października 2021 o 10:00 UTC
Koniec: 23 października 2021 20:59 UTC
Rodzaje modulacji: CW
Pasma: 80m, 40m, 20m
Otwarte zawody klubowe RCWC - etap jesienny.
Wywołanie w zawodach: „CQ TEST” lub „CQ RCWC”
Czas trwania - 3 rundy po 60 minut
Wyniki są zaliczane w 2 grupach.
1. Suma 2 najlepszych wyników z trzech rund.
2. Za pozostałą lub tylko wysłaną rundę.
Czas i częstotliwość punktacji:
1. runda - 20M - (10.00 UTC - 10.59 UTC) - (14010-14060KHz);
2. runda - 40M - (16,00 UTC - 16,59 UTC) - (7010 - 7040KHz);
3. runda – 80M – (20,00 UTC – 20,59 UTC) – (3510 – 3560 KHz).
Uczestnicy mogą nadawać tylko jeden sygnał jednocześnie.
Dla uczestników, nie będących członkami klubu, numery seryjne rund są oddzielne.
Wielokrotny kontakt radiowy z tym samym korespondentem jest ważny tylko w różnych
rundach.
Uczestnik wykonuje wszystkie czynności samodzielnie.
Dozwolone jest korzystanie z sieci alarmowych DX, klastra, skimmera.
Samospotowanie oraz przesyłanie danych QTC w klastrze jest zabronione.
Listę członków „ROSYJSKIEGO KLUBU CW - RCWC” można obejrzeć na stronie:
http://rcwc.ru/memb
.:: Kategorie klasyfikacyjne ::.
A. Goście „RCWC” (nie członkowie klubu):
A1. Jeden operator - goście klubu RCWC - ponad 100 watów.
A2. Jeden operator - goście klubu RCWC - do 100 watów.
A3. Jeden operator - goście klubu RCWC - bez ograniczeń mocy działający na
klasycznych kluczach (Key, Side-swiper lub BUG).
B. Członkowie klubu „RCWC”:
B1. Jeden operator - członkowie klubu RCWC - ponad 100 watów.
B2. Jeden operator - członkowie klubu RCWC - do 100 watów.
B3. Jeden operator - członkowie klubu RCWC - bez ograniczeń mocy
działający na klasycznych kluczach (Key, Side-swiper lub BUG).
C. Wielu operatorów (2-3 operatorów) - jeden nadajnik.
.:: NUMERY KONTROLNE ::.
Goście klubu RCWC nadają raport RST oraz nr kolejne (oddzielne numery seryjne) dla
każdej rundy. Na przykład: 599 001.

Członkowie klubu „RCWC” nadają RST i grupę (QTC) 5 różnych spółgłosek
alfabetu łacińskiego w każdej rundzie.
Na przykład: 599 RCPBQ w pierwszej rundzie, 599 CMRGG w drugiej rundzie itd.
QTC jest tworzone przez samego uczestnika.
QTC nie powinno mieć tych samych znaków w kolejnej rundzie.
Zabronione jest używanie samogłosek alfabetu łacińskiego: A;E;I;O;U;Y
oraz używanie semantycznych Q-kodów do QTC, np.: DXQSL; FBTNX.
.:: PUNKTACJA ::.
- Za każdy QSO wszyscy uczestnicy otrzymują jeden punkt.
- Za łączność z członkiem klubu „RCWC” w każdej rundzie przyznaje się 5 punktów.
- Za każdy poprawnie zaakceptowany znak na swoim miejscu w QTC przyznawany jest
bonus w wysokości 1 punktu.
.:: OBLICZANIE WYNIKÓW ::.
Wynik jest obliczany jako suma punktów za dwie najlepsze rundy z trzech.
Przykład: W pierwszej rundze zrobiono 10 QSO, z czego 6 QSO z członkami Klubu, a
jednocześnie popełniono 4 błędy w 6 zaakceptowanych QTC.
10 + (6 x 5) + ((6 x 5) - 4) = 66 punktów.
W drugiej i trzeciej rundzie zdobyto odpowiednio 40 i 20 punktów.
Pod uwagę brane są dwie pierwsze rundy, tj. 66 + 40 = 106 punktów, a 20 punktów (za
III etap) zostanie zaliczone oddzielnie w grupie uczestników, którzy nadesłali jeden
raport z trzech.
Wyniki są mnożone przez współczynnik 2 dla uczestników z Arktyki i Dalekiego Wschodu.
Dodatkowo dla uczestników pracujących w klasie A3 i B3 na kluczach sztorcowych
współczynnik jest ustawiony = 2, na klucz typu „Piła” (Side-swiper) = 1,5 dla
uczestników pracujących na kluczach „BUG” współczynnik = 1.
.:: UWAGA DO NASŁUCHOWCÓW ::.
W tych zaodach nie ma grupy SWL.
.:: NAGRODY ::.
Podsumowanie na koniec roku zostanie przeprowadzone według trzech najlepszych
wyników z 4 etapów Pucharu.
Przyznawanie odznak na koniec roku we wszystkich klasach określa Regulamin
sponsorów.
Regulamin dotyczący sponsorów i ich praw znajduje się na stronie głównej serwisu
rcwc.ru
Zwycięzcy i laureaci według klas/grup w każdym etapie Pucharu, a na koniec roku
dyplomy zostaną wysłane drogą elektroniczną -Poczta.
.:: Stacje klubowe ::.
Zgłaszają dwóch lub trzech uczestników.
.:: LOGi ::.
Logi należy przesłać tylko w formacie Cabrillo dla każdej rundy (pasma) osobno.
Uczestnicy biorący udział w klasie A3 i B3 w linii SOAPBOX nagłówka raportu wskazują
typ klucza, nad którym pracowali (Key, Side-swiper lub BUG).
START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: TR4W v.4.229 [RUS]
CALLSIGN: R8OA
CONTEST: RCWC-4-SEASONS
CLAIMED-SCORE:
CATEGORY-BAND: ALL
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP B3
CATEGORY-POWER:
CATEGORY-OVERLAY: MEMBERS или GUESTS
CLUB: RUSSIAN CW CLUB
NAME: VLADISLAV MOROZOV
SOAPBOX: Key
EMAIL: ra3dh@mail.ru

Przykład raportu dla uczestnika, członka Klubu (bez nagłówka raportu)
QSO: 3500 CW 2016-01-05 1826 R8OA 599 CFPRQ UR5VR 599 93
QSO: 3500 CW 2016-01-05 1829 R8OA 599 CFPRQ UT8EU 599 LKJNM
END-OF-LOG:
Przykład raportu dla uczestnika niebędącego członkiem Klubu (bez nagłówka raportu)
QSO: 3500 CW 2016-01-05 1826 RU3DPN 599 001 UR5VO 599 93
QSO: 3500 CW 2016-01-05 1829 RU3DPN 599 002 UT8EO 599 LKJNM
END-OF-LOG:
Logi wysyłamy na adres klubu RCWC rcwc@rambler.ru
W temacie listu należy podać tylko znak wywoławczy.
Na przykład:
Do: rcwc@rambler.ru
Temat: R8OA
Załącz pliki o nazwach
R8OA B3 80
R8OA B3 40
R8OA B3 20
.:: ADRES DO WYSYŁANIA LOGU ::.
E-MAIL: rcwc@rambler.ru
Strona: http://www.rcwc.ru
.:: TERMIN WYSYŁANIA RAPORTU ::.
30 października 2021
.:::DOZWOLONE ŁĄCZNOŚCI ::.
Ze wszystkimi licencjonowanymi radioamatorami CW na świecie.
. :: UWAGI ::.
W przypadku równej liczby punktów przewagę mają uczestnicy z największą liczbą
punktów za zaakceptowany QTC.
Nie są zaliczane łączności:
- ze błędnie odebranymi znakami wywoławczymi, numerami kontrolnymi, różnicą czasu
większą niż 3 minuty;
- za błędy systemowe w raporcie punkty są odejmowane tylko winnemu.
Kary:
- Członkowie RCWC, którzy utworzyli grupy z naruszeniem zasad regulaminu samogłosek
w QTC, są karani w wysokości 10% liczby punktów uzyskanych za łączność radiową na
trasie.
- uczestnicy, którzy weszli do grup A3 lub B3, ale pracowali na kluczach elektronicznych
lub klawiaturze, zostaną przeniesieni odpowiednio do grup A1 lub B1
- uczestnicy z grup A3 i B3 zobowiązani są do prowadzenia całej łączności radiowej tylko
na zadeklarowanym typie klucza. W przeciwnym razie zostanie przeniesiony odpowiednio
do grup A1 lub B1.
.::: OPROGRAMOWANIE DO PRACY W ZAWODACH ::.
N1MM+ pliki: RCWC-CLUB.UDC - dla klubowiczów. RCWC.UDC - dla wszystkich innych.
Pobierz; N1MM+
W programie TR4W otwórz ARKTIKA-SPRING na liście konkursów, gdzie zaznacz pole, że
jesteś członkiem klubu i w oknie MÓJ STAN, które się otworzy, wstaw QTC dla pierwszej
rundy. Po zakończeniu pierwszej rundy wygeneruj raport w cabrilu (Ermak) i zapisz. Dla

każdej kolejnej rundy program ARKTIKA-SPRING musi być otwierany od nowa z zapisem
nowych QTC.

Źródło: QRZ.RU https://www.qrz.ru/contest/detail/244.html
_______________________________________________________________________
Tłumaczył z języka rosyjskiego: Krzysztof, SP5KP,
sp5kp@pzk.pl, https://sp5kp.pzk.pl/
Październik 2021

