
  
 
 
 
 
 
 

Regulamin zawodów WWSA GACW. 
 

Wersja: 25 kwietnia 2022 r. 
 

I - Data 
 

Drugi weekend czerwca każdego roku. 
 

Od soboty 15.00 UTC do niedzieli 15.00 UTC. Okres 24 godzin.  
 

II - Cel 
 

Nawiązanie jak największej ilości QSOs z największą liczbą krótkofalowców na całym świecie, w 

jak największej liczbie stref CQ i krajów, z wykorzystaniem emisji A1A (CW, Radiotelegrafia). 

 
III - Pasma 

 
Zawody odbędą się w pasmach 80, 40, 20, 15 i 10m. 

 
Powinieneś pracować w segmentach CW zgodnie z krajowymi przepisami i licencją. 

 
IV - Kategorie 

 
Kategorie jednego operatora 

 
Może to być Monoband (jeden zespół do wyboru) lub Multiband. 

 
W danym momencie nadawany jest tylko jeden sygnał, a operator musi wykonać każde 

zadanie samodzielnie. W kategorii Multiband dopuszcza się tyle zmian pasm, ile jest to 

konieczne, bez ograniczeń czasowych. 
 

Kategorie dla wielu operatorów 
 

W tych kategoriach bez wyjątku powinna odbywać się praca wielopasmowa. Nawet jeśli 

uczestnicy zdecydują się działać w jednym paśmie, obliczenia wyników zawodów zostaną 

wykonane tak, jakby wykonywano Multiband. 
 

- Jeden-nadajnik 
 

W ciągu 10 minut dozwolony jest tylko jeden nadajnik i jedno pasmo. Okres ten liczony jest 

od pierwszego zalogowanego QSO. Wyjątek: inne pasmo – ale tylko jedno pasmo – może być 

używane w tym okresie, jeśli zalogowana stacja jest nowym mnożnikiem. Naruszenie tej 

zasady spowoduje automatyczną konwersję kategorii na Multi-Multi. 
 

- Wiele-nadajników 
 

Nie ma ograniczeń co do liczby nadajników, ale tylko jeden sygnał może być nadawany w 

dowolnym paśmie w tym samym czasie. 
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Moc  
 

W odniesieniu do mocy wykorzystywanej do uczestnictwa, albo Jeden-operator, albo  
Wielu-operatorów: 

 
- Wysoka moc: Maksymalna moc to ta, na którą zezwala licencja. 

 
- Niska moc: Moc wyjściowa nie może przekraczać 100 watów. 

 
- QRP: Moc wyjściowa nie może przekraczać 5 watów. 

 
V - Wymiana 

 
Stacje muszą wymieniać następujące dane: Raport RST i strefę CQ. 

 
VI - Mnożniki 

 
Istnieją dwa rodzaje mnożników. 

 
1. W każdym paśmie pracował jeden mnożnik dla każdej strefy CQ. 

 
2. Jeden mnożnik dla każdego kraju radiowego obsługiwanego przez zespół. Stacje z tego samego 

kraju mogą komunikować się tylko ze strefą obliczeniową i krajem. Do obliczania punktów zostaną 

użyte definicje CQ WAZ oraz limity DXCC-GACW-WAE i WAC. Stacje pracujące jako Morska 

Mobilność liczą się tylko jako mnożnik strefy, którą nawigują. 

VII – Punktacja 
 
1. Za QSO pomiędzy stacjami na różnych kontynentach są warte trzy (3) punkty. 

 
2. Łączność między stacjami na tym samym kontynencie, ale w różnych krajach jest warta jeden 

(1) punkt. 
 

3. Łączności między stacjami w tym samym kraju są dozwolone dla mnożników strefy i kraju, 

ale są warte zero (0) punkt. 
 

4. Łączności ze stacjami z Ameryki Południowej są warte pięć (5) punktów. Dotyczy to tylko stacji 

spoza Ameryki Południowej. 
 

Jedna ta sama stacja daje punkty tylko raz na pasmo. 
 

Aby kontakt był ważny, różnica czasu między danymi zadeklarowanymi w obu dziennikach 

musi być równa lub mniejsza niż ± 5 minut. 
 

VIII - Wyniki 
 

Dla wszystkich uczestniczących stacji: Wynik końcowy jest obliczany jako suma punktów 

pomnożona przez sumę mnożników. 
 

Przykład:  100 punktów za QSO x 100 mnożników (20 stref + 80 krajów) = 10 000 (wynik końcowy). 
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IX – Współzawodnictwo klubowe 
 

1. Kluby mogą być organizacjami lokalnymi lub krajowymi (z wyjątkiem stowarzyszeń członkowskich 
IARU). 

 
2. Nie ma ograniczeń dotyczących kraju i/lub strefy geograficznej. 

 
3. Wskaż, w jakim klubie/grupie bierzesz udział i zsumuj wyniki. 

 
4. Podaj pełną nazwę klubu, dla którego chcesz dodać wyniki. Możesz użyć listy WPX jako  
przewodnika. 

http://www.cqwpx.com/clubnames.htm 
X – Dzienniki 

 
1. Wszystkie daty i znaczniki czasu muszą być wyrażone w czasie UTC. 

 
2. Wszystkie wysłane i odebrane wymiany muszą być logowane wraz z pasmem 

używanym dla każdego QSO. 
 

3. Powtarzające się QSO w tym samym paśmie nie będzie karane, ale liczy się tylko raz. 
 

4. Logi należy przesłać do organizatorów zawodów zgodnie z instrukcjami podanymi na 

poniższej stronie internetowej: 
 

http://gacw.ar 
 

Automatyczny robot sprawdzi strukturę Twojego logu, następnie otrzymasz wiadomość e-mail z 

potwierdzeniem akceptacji Twojego logu lub konieczności wprowadzenia poprawek. Jeśli do 

wyznaczonego terminu nie przesłałeś swojego loga poprawnie (o czym poinformował robot), log 

nie będzie brany pod uwagę przy ostatecznym obliczaniu punktacji. 
 

Logi można wysyłać kilka razy przed terminem. Punktacja zostanie przyznana z 

uwzględnieniem ostatniego otrzymanego prawidłowego dziennika. 
 

Prosimy o cierpliwość po przesłaniu logu, czasami potwierdzenie przez robota, że Twój dziennik 

został odebrany, może być opóźnione. 
 

5. Nie wysyłaj oddzielnych logów dla każdego pasma. QSO musi być rejestrowane w 

jednym logu chronologicznie. 
 

6. Listę logów odebranych przez robota można zobaczyć na stronie internetowej. Ta lista będzie 

aktualizowana co około 24 godziny. 
 

XI – Oprogramowanie 
 

GACW nie sugeruje żadnego specjalnego oprogramowania ani nie może zagwarantować ich 

poprawnego działania ani obliczania punktów. 
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XII – Uwagi 
 

Naruszenie przepisów dotyczących przepisów amatorskich w Twoim kraju, przyznanie ci licencji 

lub regulaminu zawodów są uważane za niedopuszczalne, nieetyczne zachowanie. Zalogowanie 

powtarzających się lub nieistniejących QSO i mnożników może prowadzić do obserwacji i 

dyskwalifikacji. 
 

Wykorzystanie zewnętrznych środków do usług amatorskich i ducha rywalizacji, takich jak 

rozmowy telefoniczne, wiadomości z telefonów komórkowych (SMS), sieci społecznościowe, e-

maile, elektroniczne lub komputerowe dekodery CW, autospoting, zdalne odbiorniki i/lub 

nadajniki (ponad 500 metrów od stanowiska pracy) itp., stanowią niewłaściwe zachowanie i mogą 

być również przyczyną obserwacji i dyskwalifikacji. 
 

 
Udział w zawodach oznacza, że przestrzegane są wszystkie zasady i normy 

odpowiadające Twojej licencji i kategorii w Twoim kraju. 
 

Działania i decyzje Komisji zawodów GACW będą oficjalne i ostateczne. 

 
XIII – Ostateczny termin 

 
Dzienniki zawodów należy przesłać do 30 czerwca włącznie. Potwierdź, że robot zaakceptował 

Twój dziennik przed upływem terminu. Jeśli Twój log został odrzucony przez robota, napraw 

go i wyślij ponownie przed upływem terminu. 
 

XIV – Wyniki i certyfikaty 
 

Wyniki zawodów można sprawdzić na stronie internetowej. Wyniki te będą dostępne tak 

szybko, jak to możliwe, w ramach ograniczeń czasowych. Należy pamiętać, że obliczenia 

punktowe przeprowadzają wolontariusze. 
 

Ze względu na wysoką cenę usługi pocztowej, certyfikaty będą wydawane w formacie 

cyfrowym, który można pobrać ze strony internetowej. Certyfikaty będą dostępne dla 

najlepszego wyniku w każdej kategorii i najlepszego wyniku z każdego kraju. Wszystkim 

uczestnikom wydane zostaną również certyfikaty uczestnictwa. 
 

Jedynie dlaArgentynaUczestnicy: 
 

- Certyfikat zostanie wydany dla najlepiej sklasyfikowany nowicjusz Argentyny, niezależnie od wpisu 

kategorii uczestników. Do zgłoszenia potrzeba minimum 30 QSO lub 10 krajów. 

- Certyfikat zostanie wydany najlepiej sklasyfikowany Klub Radiowy Argentyny, niezależnie od 

wpisu kategorii uczestników. Do zgłoszenia potrzeba minimum 30 QSO lub 10 krajów. 

Aby ubiegać się o te certyfikaty, należy przesłać żądanie pocztą elektroniczną wraz z kserokopią 

licencji i krótką notatką wyrażającą chęć uczestnictwa w tych certyfikatach na następujący adres: 
 

gacw.wwsa@gmail.com 
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XV – Pozostałe informacje 
 

Regulamin zawodów, listę otrzymanych logów i wyniki zawodów, pobranie certyfikatu itp. 

można wykonać na następującej stronie internetowej: 

http://gacw.ar  
 

Prosimy o przesyłanie uwag, poprawek i sugestii na podany wcześniej adres e-mail. Podaj również 

swoje imię i nazwisko, kraj i znak wywoławczy. 
  

FAQ 
+ GACW to ukierunkowany ruch idei, mający na celu stworzenie przepływu opinii na korzyść 

wszystkich radioamatorów, a zwłaszcza radiotelegrafistów, podtrzymujących kodeksy 

etyczne, dobre zachowanie i solidarność, zgodnie z prawdziwym duchem Krótkofalowców ITU. 
 

http://gacw.ar 
 

https://www.facebook.com/groups/gacwar 
 

+ Zawody nazywają się „World Wide South America” (WWSA), ponieważ chcielibyśmy oznaczać 

rywalizację między Ameryką Południową a resztą świata. Ich nazwa i akronim są w języku 

angielskim w celu projekcji świata. 
 

+ Akceptowane są tylko dzienniki CABRILLO. Większość programów kontestowych potrafi je 

generować. Jest to format tekstowy ze standardowym nagłówkiem i listą QSO. 
 

+ Od 2019 roku nie będziemy już akceptować dzienników w wersji papierowej, ponieważ ich 

transkrypcja zajmuje zbyt dużo czasu. Skontaktuj się z przyjacielem HAM, który może pomóc w 

korzystaniu z niektórych programów logujących. Nauka ta jest wzbogaceniem aktywności w 

zawodach. 
 

+ Stacje z Ameryki Południowej mogą używać dowolnego oprogramowania, które jest zdolne 

do pracy z przepisami CQ WW DX, zapewni to kompletną i poprawną punktację podczas udziału 

w zawodach. 
 

+ Możesz wysłać wszystkie swoje komentarze, sugestie, zdjęcia i obserwacji, 

abyśmy mogli je uwzględnić w publikacji wyników zawodów. 
 

+ W miarę możliwości i jeśli udział w zawodach będzie uzasadniał, zwiększymy ilość 

wydawanych certyfikatów. 
 

+ Nie ma minimalnej ilości łączności w zawodach, aby Twój log był ważny, ani minimalnej 

prędkości CW do wzięcia udziału. Duchem WWSA jest włączanie jak największej liczby 

radioamatorów i służenie jako szkoła do przyszłego udziału w zawodach. Proszę być dobrymi i 

rozważnymi operatorami. 
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Sugestie dotyczące dzienników Cabrillo: 
 

+ Znak wywoławczy musi wyglądać dokładnie tak, jak był używany podczas trwania zawodów, 

bez dodanych spacji lub znaków specjalnych. 
 

+ Sprawdź, czy wszystkie informacje dotyczące kategorii są poprawne. Akceptowane 

wartości to: 
 

Kategoria-Operator: SINGLE-OP / MULTI-OP  
 

Kategoria-Moc: WYSOKA / NISKA / QRP 
 

Kategoria-pasmo: WSZYSTKIE / 80M / 40M / 20M / 15M / 10M 
 

Kategoria-Nadajnik: JEDEN / WIELE 
 

+ Wpisz swoje imię i nazwisko w odpowiednim polu (NAZWA), używając tylko znaków 

akceptowanych przez Cabrillo. To pole służy do wystawiania certyfikatów. 
 

+ Nie wysyłaj swojego dziennika na adres e-mail lub stronę internetową inną niż opisana  
w niniejszym dokumencie. Tylko te dzienniki zatwierdzone przez robota będą ważne do 

obliczania punktacji. 
 

 
Liczymy na Was w kolejnych zawodach WWSA!! 

 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 Żródło: http://gacw.ar/wp-content/uploads/2022/04/WWSA_2022_Ingles.pdf 

 

 
 
Tłumaczył na PL: 
Krzysztof, sp5kp, sn5n, https://sp5kp.pzk.pl/ 
Łuków, 7.06.2022, POLSKA 
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