
 

Memoriał OK1WC (MWC) 

 Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2013 r. 

Przegląd zmian: 

Data Zmiana Powód zmiany 

12-listop.-
2013 

tenUwagisekcja została dodana. 
Rozwiązuje problem „zbieżności z innym 
konkursem”. 

24-sty-2014 tenUwagisekcja została zmodyfikowana. Doprecyzowano specyfikację. 

3-mar-2014 MWC HF Zmieniono czas trwania szóstego roku. 

3-mar-2014 MWC HF Zmieniono zasady oceny za 6 rok. 

3-mar-2014 
MWC HF:Czas rozpoczęcia i zakończenia 
rundy 
zmieniony od 1 kwietnia 2014 roku. 

Zmieniono na: 1630 do 1729 UTC 

3-mar-2014 UKF MWC 
MWC VHF anulowane od 1 kwietnia 2014 
roku. 

3-mar-2014 MWC HF Specyfikacja kategoriiwyjaśnione. 

10-cze-2014 MWC HF Zmianaocena roczna. 

1-maj-2015 
MWC HF - Zmieniony termin odbioru 
logów. 

Wcześniejsza ocena. 

30-sty-2016 
MWC - Zaprzestano wydawania nagród 
papierowych. 

Drukarnia przegrała. 

22-mar-
2016 

MWC - Zbieżność z kolejnym konkursem. Zasadywyjaśnione. 

2-lis-2017 Limit udziału organizatora w konkursie. Anulowane od 1 stycznia 2018 r. 

2-sty-2018 
Korzystanie z pomocy technicznej i 
osobistej  

Zmieniono 

30-maja-
2018 

Zasady Polityki Prywatności MWC  
Stosowanie Rozporządzenia UE RODO nr 
2016/679 

1-kwi-2020 
Kategorie SSB i MIXED zostały 
anulowane 

Obowiązuje od 1 maja-2020 

1-kwi-2020 
Wieloletni konkurs na tablicę OKDXFw 
zestawie 

Obowiązuje od roku 2020 

Zasady Polityki Prywatności Memoriału OK1WC 

Niniejsze zasady są zastosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, akronim RODO), rozporządzenia 
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Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 2016/679 do zawodów krótkofalowców 

Memoriał OK1WC (w skrócie MWC). 

Za ocenę zawodów MWC, używany jest znak wywoławczy przydzielony zawodnikowi 

przez odpowiednie władze krajowe (PTT). Bez wykorzystania tych danych udział w 

zawodach nie jest możliwy. Znak wywoławczy jest przechowywany na stałe we 
wszystkich danych o wynikach każdej rundy i roku zawodów. 

Do komunikacji z zawodnikami MWC, ich adresy e-mail są przechowywane. Na 

prośbę zawodnika adres zawodnika może zostać skasowany po przesłaniu pokwitowania 

do dziennika zawodów. Zawodnik taki traci jednak możliwość otrzymania informacji 
zwrotnej, czyli informacji o błędach i wynikach oceny. 

Ze względów bezpieczeństwa, przechowywane są adresy IP, z których zawodnik 
komunikował się z witryną MWC. 

Wszystkie te dane są wykorzystywane wyłącznie do celów MWC i nie są przekazywane 

osobom trzecim ani wykorzystywane w celach marketingowych. 

Uczestnicząc w MWC zawodnik wyraża zgodę na powyższe zasady. 

Termin zawodów: 

Data i godzina 

Każdy poniedziałek od 1630 UTC do 1729 UTC. 

 Jakiekolwiek QSO z zalogowanym czasem poza tym 

zakresem się nie liczy. 

 Logujemu w czasie UTC.  

 Dopuszczalna różnica czasu między Twoim dziennikiem a 

dziennikiem korespondenta wynosi do 3 minut. 

Mod Tylko CW 

 

Pasma: 

 

80m, 40m. Segmenty przenaczone dla zawodów. 

Kategorie 
klasyfikacji: 

 

Single-Band 40 lub 80m  

(CATEGORY-BAND: 40M lub CATEGORY-BAND: 80M):  

Praca jednopasmowa CW QRP 

Single-Op Single-Band CW LOW 

Oba pasma 40 i 80m (KATEGORIA-BAND: WSZYSTKIE):  

Single-Op wszystkie pasma CW QRP 

Single-Op Wszystkie pasma CW LOW 

W zależności od wybranej kategorii, z jedną stacją 

można przeprowadzić max. 2 ważnych QSO: 80m CW i 
40m CW. 

Błędnie zadeklarowane kategorie  jako SSB i MIXED 
zostaną automatycznie zamienione na kategorię CW.  

Maks. moc LOW: 100 watów, QRP: 5 watów  

W tych zawodach nie ma kategorii HIGH power. Logi z 



taką kategorią są automatycznie zaliczone jako 
CHECKLOG 

Grupy kontrolne RST + nr seryjny, odstępstwa patrz Uwagi poniżej. 

Łączności 
Jedno QSO na pasmo. Łączności cross-band są nieważne, 
liczą się 0 punktów. 

Korzystanie z 

pomocy 

technicznej i 
osobistej 

Dozwolony klaster DX, skimmer itp. oraz osobista 

pomoc. Podkategoria ASSISTED nie dotyczy tych 

zawodów i nie pojawia się w dzienniku. Niedozwolone 
samospotowanie. 

Zdalne 
sterowanie 

Jest dozwolone. Wszystkie anteny nadawcze i odbiorcze 

muszą znajdować się w jednym i tylko jednym miejscu 

mniejszym niż okrąg o długości 1 km.  

Prawidłowe 
łączności 

Wszystkie łączności, w których zapisane dane o  QSO w 

tym grupy kontrolne są zgodne w obu logach oraz 
zawierają się w czasie trwania zawodów MWC.   

Nie liczą się łączności z unikalnymi stacjami. Każda 

stacja, która nie wysłała swojego dziennika i pojawia się 

mniej niż 3 razy w innych dziennikach, jest uważana za 
stację unikalną. Patrz również Uwagi poniżej. 

Punktacja za QSO 1 punkt za QSO 

Mnożniki (liczą 

tylko dla 

prawidłowych 

QSO) 

Ostatni znak sufixu znaku korespondenta (litera AZ, 

cyfra 0-9) raz na pasmo i tryb.Nie ma potrzeby 

podawania mnożników w dzienniku; oprogramowanie 

sprawdzające robi to automatycznie. 

Wynik końcowy 
Całkowity wynik = suma punktów za QSO x suma mults. 

Nie musisz pokazywać wyniku w swoim logu, 
oprogramowanie sprawdzające robi to automatycznie. 

Termin przesłania 
logów. 

Termin przesłania logów upływa w piątek o 06:00 UTC. 
Wyniki ukażą się w piątek. 

Przesyłanie logów 

https://memorial-ok1wc.cz/index.php?page=logs 

Z wyjątkiem naprawdę nierozwiązywalnych przypadków, 

nie wysyłaj swojego logu pocztą e-mail, nie jest to 

bezpieczny sposób. Wiele logów wysłanych pocztą e-mail 
zostało automatycznie uznanych za spam.  

Logi 

Tylko logi w formacie Cabrillo. Za swój log odpowiada 

zawodnik. Organizator nie ma prawa do samowolnych 

zmian w logu, za wyjątkiem poprawek błędów 
formalnych. 

Całoroczne 

zawody o plakietę 

OKDXF 

Zawody na plakietę pamiątkową OK DX FOUNDATION. 
Zasady patrz poniżej. 

Kary Zobacz wspólne informacje tutaj. 

Zawody o PLAKIETĘ OK DX FOUNDATION: 

Zawody o PLAKIETĘ OK DX FOUNDATION: W każdym roku będzie oceniane, 

kto przeprowadził najwięcej prawidłowych  QSO w jednej rundzie MWC. 

Oceniane będą tylko stacje, które przeprowadziły co najmniej 100 
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prawidłowych QSO w kategorii CW LOW power lub co najmniej 50 QSO w 

kategorii CW QRP. W przypadku równej liczby QSO osiągnięta liczba punktów 

będzie traktowana jako kryterium drugorzędne. Zwycięzca w każdej kategorii 

otrzyma plakietkę sponsorowaną przez OK DX FOUNDATION. P ierwszym 

ocenianym rokiem będzie rok bieżący (2020).  

Uwagi: 

Zbieg z innymi zawodami 

Nie można uniknąć zbieżności z innym i zawodami. Łączności ze stacjami z 

takich zawodów również mogą być umieszczane w Twoim logu MWC.  

Zamiast numeru seryjnego w logu MWC umieszczany jest numer przesłany 

przez korespondenta jako pojedyncza grupa cyfr. Musi to być rzeczywiście 

liczba, tj. tylko kombinacja znaków numerycznych od 0 do 9. Żadne inne 
znaki (w tym spacja, ukośnik itp.) nie są dozwolone.  

Jeżeli korespondent nadał kod numeryczny (cyfry), to grupę tą zapisz w 

Twoim dzienniku. 

Jeżeli korespondent nadał kod alfanumeryczny (litery i cyfry), to grupę tą 
zapisz w Twoim dzienniku. 

Jeżeli korespondent nadał ty lko kod alfabetyczny (litery), to w Twoim logu 
zapisz cyfrę 1 (jeden). 

Zobacz przykład poniżej.  

Jeśli korespondent prześle log, liczby zostaną porównane z tym logiem. Jeśli 

nie dotrze żaden log od korespondenta, to zostanie zastosowana reguła dla 

unikalnych stacji. 

QSO ze stacją nieuczestnicząca w MWC  

Jeśli QSO zostało nawiązane ze stacją nieuczestniczącą w MWC, która nie 

nadała numeru seryjnego, to jako grupę odebraną umieść cyfrę 1 (jeden) w 
swoim logu. Zastosowana zostanie tu zasada dla stacji unikalnych. 

Przykłady: 

Wymiana nadan przez 
korespondenta 

Wymiana wpisana 
do 
logu MWC, 
alternatywa 1 

Wymiana wpisana do 
logu MWC, 
alternatywa 2 (bez zer) 

599 037 599 037 599 37 

599 XYZ 157 599 157 nie ma alternatywy 

599 XYZ157 599 157 nie ma alternatywy 

599 XYZ 599 001 599 1 

599 599 001 599 1 

599 037 XYZ157 599 037157 599 37157 

599 037/157 599 037157 599 37157 

599 037 XYZ 157 599 037157 599 37157 

Kary 

Jedynym sposobem ukarania uczestnika zawodów MWC jest jego 

dyskwalifikacja w odpowiedniej rundzie. Może być stosowany przez kierownika 

zawodów w przypadku brutalnego naruszenia hamspirit, niniejszych zasad lub 



zasad posiadanej licencji dla  radiostacji krótkofalowców wydanych przez 

odpowiednie władze krajowe (PTT itp.). 

Powyższa zasada może być zastosowana również wtedy, gdy log stacji zawiera 
zbyt wiele błędów, które mogłyby zaszkodzić innym uczestnikom zawodów. 

Uczestnik biorąc udział w akcji MWC oświadcza, że będzie przestrzegał 

wszystkich ww. zasad i akceptuje decyzje kierownika zawodów. Wysyłając 

dziennik, uczestnik oświadcza, że przestrzega ł niniejszych zasad oraz zasad 

pracy radiostacji krótkofalowej wydanych przez odpowiednie w ładze krajowe. 

Podsumowanie (rok) wyników  

W tym zawodach wyniki kolejności są oceniana za rok . Ocena roczna 

rozpoczyna się na początku kolejnego roku zawodów. Opiera się na wynikach 

poszczególnych rund. Ocena dokonywana jest dla każdej kategorii, w której 

uczestnik co najmniej raz w roku startował. Wszystkie ważne łączności 

spełniające wymagania tej kategorii są oceniane. Wynik roczny liczony jest 

jako suma co najwyżej 25 najlepszych wyników, jakie osiągnął w wybranej 
kategorii konkursowej w ciągu roku.  

Nagrody 

Na podstawie podsumowania wyników DYPLOMY są generowane w formie 

elektronicznej dla każdego uczestnika zawodów. Dyplomy można pobrać ze 

strony MWC. 

 

Decyzje kierownika zawodów są ostateczne.  

 

 
 

Zródło: https://memorial-ok1wc.cz/index.php?page=rules2l 

 

 
 

Tłumaczył na PL: 
Krzysztof, sp5kp, sn5n, https://sp5kp.pzk.pl/ 
Łuków, 7.02.2022, POLSKA 
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