
Zawody MST 

ICWC ma przyjemność sponsorować konkurs o nazwie MST (Test średniej prędkości), aby 
pomóc zapełnić pasma CW aktywnością w poniedziałki i wtorki z prędkością 20-25wpm. Im 
większa aktywność słyszana na pasmach CW, tym większe mamy szanse na ich zachowanie. 
Szybkość została wybrana, aby spodobać się większej liczbie operatorów. Oczekujemy 
udziału na całym świecie, zwłaszcza wśród wszystkich organizacji członkowskich Rady. 

 

 

Regulamin MST 
 

Termin: W każdy poniedziałek: 1300-1400Z i 1900-2000Z 
                W każdy wtorek: 0300-0400Z 

Szybkość nadawania: Utrzymuj prędkość 20-25 wpm i bądź gotów zmniejszyć prędkość na 
żądanie. 

Poziomy mocy: QRP (5W lub mniej), LP (6W-100W), HP (Ponad 100W - maksymalna 
dozwolona dla Twojej stacji) 

Częstotliwości: w KHZ. ICWC - stosuj się do band planu IARU. 

160m: 1812-1828 
80m: 3528-3550 
40m: **Patrz poniżej dla zakresy częstotliwości dla stacji QRP 

7025-7040 w regionie 1 IARU (Europa, Afryka, ME, Azja Północna)  
7028-7050 w regionie 2 IARU (Ameryki)  
7015-7029 w regionie 3 IARU (Azja Południowa, Azja Wschodnia, Pacyfik) 

 



20m: 14028-14050 
15m: 21028-21050 
10m: 28028-28050 

**Wszystkie regiony IARU respektują częstotliwość QRP 7030 +/- 0,5 khz, gdzie każda 
pracująca stacja (wołająca CQ) powinna mieć maksymalnie 5 watów 

Grupy kontrole: Imię i numer kolejny QSO (bez RST) 

Punktacja: Wynik wpisz na stronę 3830scores.com - bez wysyłania logów ale logi przechowuj 
na swoim komputerze. 

Ostateczny wynik można obliczyć przez zliczenie 1 punktu za każde QSO (praca ze stacją tylko 
raz w paśmie) i pomnożenie sumy punktów przez liczbę przepracowanych unikalnych 
znaków wywoławczych. Przykład: 

Jeśli miałeś 75 QSO na wszystkich pasmach z 40 unikalnymi znakami wywoławczymi, Twój 
wynik to 75 x 40 = 3000. 

Określ, która klasa mocy: QRP, LP, HP i sprawdź SO2R i/lub zdalne sterowanie, jeśli dotyczy. 

Informacje: Plik UDC do logowania tych zawodów można pobrać ze strony N1MM UDC 
(ICWC MST 2022 5-02), korzystając z tego linku: 

https://n1mmwp.hamdocs.com/mmfiles/categories/userdefinedcontests/ 

Certyfikaty: Na koniec każdego roku kalendarzowego ICWC przyzna certyfikaty uczestnictwa 
obliczone w następujący sposób: 

Za każde MST, w którym bierzesz udział, przyznawany jest 1 punkt. 

Kategorie nagród:  
Kategoria złoto: 100 punktów  
Kategoria srebro: 70 punktów 
Kategoria brąz: 40 punktów 

Wnioskowanie  o nagrodę, kliknij TUTAJ i wyślij nam e-mail. 

________________________________________________________________________ 

Żródło:https://internationalcwcouncil.org/mst-contest/ 

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

Łuków, 13.06.2022, POLSKA 
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