
 

Testy CWops (CWT) 

Regulamin 

Wszelkie zapytania prosimy kierować do kierownika CWT, Rich, VE3KI,ve3ki@rac.ca 

Harmonogram testu CWops 2022 (CWT) 

 Stycz Luty Marz Kwie Maj Czer Lipie Sierp Wrze Paźdz Listop Grudz 

Tydzień 
1 

5-6 2-3 2-3 6-7 4-5 1-2 6-7 3-4 31-1 5-6 2-3 30-1 

Tydzień 
2 

12-13 9-10 9-10 13-14 11-12 8-9 13-14 10-11 7-8 12-13 9-10 7-8 

Tydzień 
3 

19-20 16-17 16-17 20-21 18-19 15-16 20-21 17-18 14-15 19-20 16-17 14-15 

Tydzień 
4 

26-27 23-24 23-24 27-28 25-26 22-23 27-28 24-25 21-22 26-27 23-24 21-22 

Tydzień 
5 

  30-31   29-30   28-29   28-29 

Uwaga: Opublikowane wyniki CWT – kliknij TUTAJ 

Testy CWops lub CWT trwają 60 minut i odbywają się co tydzień w środy i czwartki. Obecnie 
w każdym tygodniu odbywają się cztery wydarzenia, czasami faworyzujące różne obszary 
geograficzne. Wszyscy są mile widziani – nie musisz być członkiem CWops, aby dołączyć do 
zabawy. CWT są dobrą okazją do poznania innych fanów CW, którzy mogą być 
zainteresowani członkostwem w CWops. Wykorzystywanych jest sześć pasm – 10, 15, 20, 40, 
80 i 160m. Sugerowane częstotliwości to od 28 do 45 kHz od krawędzi pasma. Jednak zakres 
ten nie powinien być uważany za granicę, gdy aktywność jest taka, że uczestnicy uznają za 
konieczne dalsze rozprzestrzenianie się. Proszę zwracać uwagę na trwające QSO oraz na 
trwające lub zbliżające się operacje DXpedycji, transmisje W1AW, itp. Proszę zwolnij przy 
wywołaniu z mniejszą prędkością – chcemy, aby wszyscy czuli się mile widziani. Wiele Q lub 
tylko kilka, http://3830scores.com 

Cel spotkań: 

Spotkaj się, pozdrów i pokaż aktywność na pasmach. To dobra okazja do public relations dla 
CWops dla tych, którzy jeszcze o nas nie słyszeli. Jest to również okazja dla zainteresowanych 
osób niebędących członkami, aby zebrać wymagane nominacje do członkostwa. 

Czas spotkań: 

- w każdą środę o 1300 – 1400z i 1900 – 2000z  
- w każdy czwartek o 0300 – 0400z i 0700 – 0800z. 

 

mailto:ve3ki@rac.ca
https://cwops.org/cwops-tests/cwops-test-cw-open/cwt-scores/
http://3830scores.com/


Uwaga: Dokładne terminy CWT każdego tygodnia są zamieszczone w powyższej tabeli. 

Wywołanie i grupy kontrolne: 

Wywołanie: „CQ CWT”.  Wymiana: po prostu nadaj swoje imię i numer członkowski CWops. 
Osoby niebędące członkami nadają imię i skrót prowincji lub kraju DX. Dzięki temu większość 
operatorów będzie mogła korzystać z ogólnego programu rejestrującego lub, jeśli to 
konieczne, z dziennika papierowego. Dedykowany moduł CWOPs został napisany dla N1MM 
przez Nicka, NA3M. Dostępne są również inne programy rejestrujące. Zobacz więcej 
informacji na naszej stronie strona oprogramowania. 

Wymiana uczestników klasy CW Academy: CWA, zamiast prefiksu State, Province lub DX 
Country. 

Uczestnik klasy CW Academy powinien wybrać „Academy Single OP” w klasie podczas 
rejestrowania wyników na 3830 . 

 

 

Punktacja: 

Ostateczny wynik można obliczyć przez zliczenie 1 punktu za każde QSO (praca ze stacją tylko 
raz na pasmo) i pomnożenie sumy punktów przez liczbę przepracowanych unikalnych 
znaków wywoławczych. Jeśli miałeś 75 QSO z 40 różnymi znakami wywoławczymi, Twój 
wynik to 75 x 40 = 3000 punktów. Podaj klasę mocy: QRP, LP, HP. Jeśli dotyczy, zaznacz pole 
wyboru SO2R i/lub Remote operation. 

Zgłaszanie wyników: 

Zgłaszaj wyniki przez stronę 3830 według segmentu czasu: CWT-1300, CWT-1900, CWT-0300 
lub CWT-0700. Wyniki należy przesłać w ciągu 48 godzin, aby mieć pewność, że zostaną 
uwzględnione w naszych rozliczeniach do nagród za uczestnictwo. Dzięki Bruce, WA7BNM, 
każdy może publikować wyniki na https://3830scores.com/ stronie internetowej. 

https://cwops.org/cw-resources-software/
https://3830scores.com/


Uwaga: Jeśli używasz znaku wywoławczego innego niż zwykły domowy znak wywoławczy, 
upewnij się, że podałeś swój domowy znak wywoławczy w polu Operator(s) Call(s) na 
3830scores.com, aby mieć pewność, że Twoje punkty uczestnictwa będą prawidłowo 
rejestrowane i gromadzone. 

 

Chociaż nie posiadamy plakietek, prezentujemy bardzo ładne dyplomy i medale za udział w 
CWT, na podstawie liczby punktów startowych zgromadzonych w ciągu roku. Jeśli działasz z 
Ameryki Północnej lub Europy, zarabiasz jeden punkt za każdą sesję CWT, w której 
nawiązujesz dziesięć lub więcej kontaktów. W przypadku sesji CWT, gdy działasz z 
dowolnego innego kontynentu, wystarczy nawiązać pięć kontaktów, aby zdobyć punkt za 
udział. Nie musisz być członkiem CWops, aby zdobywać punkty, ale musisz być członkiem na 
koniec roku, w którym wręczane są certyfikaty i medale. 

 

 

Członkowie z Ameryki Północnej i Europy (od 2022) potrzebują 120 punktów za złoto, 80 
punktów za srebro i 50 punktów za brąz. Członkowie z innych kontynentów potrzebują 60 
punktów za złoto, 40 punktów za srebro i 24 punkty za brąz. Naszym celem jest zachęcanie 



do udziału w CWT — nie musisz być zwycięzcą, aby zdobywać punkty, po prostu aktywny. 
Aby zdobyć punkty, zgłoś swój wynik dla każdej sesji na https://3830scores.com/ 

 

Po sporządzeniu listy zwycięzców na dany rok (tydzień lub dwa w nowym roku) możesz 
pobrać swój certyfikat TUTAJ. Certyfikaty są bezpłatne dla wszystkich uczestników, 
niezależnie od tego, czy są członkami CWops, czy nie, i niezależnie od tego, czy osiągnęli 
jeden z poziomów złotym, srebrnym lub brązowym. Członkowie CWops, którzy kwalifikują 
się do złotego, srebrnego lub brązowego certyfikatu lub medalu, mogą poprosić o medal, 
wysyłając wiadomość e-mail zawierającą ich znak wywoławczy na adres 
cwtmedals@cwops.org do końca lutego następnego roku (np. wnioski o medale za udział w 
2021 r. należy składać do końca lutego 2022 r). 

 

_________________________________________________________________________ 

Żródlo: https://cwops.org/cwops-tests/ 

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

Łuków, 01.06.2022 
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