
 

 Zawody "STARY NOWY ROK" (cw,ssb) 
 
 

Te ZAWODY opierają się na rosyjskiej tradycji obchodów co roku dwóch dni „Nowego 

Roku” – jednego opartego na kalendarzu gregoriańskim, a drugiego na kalendarzu 

juliańskim. Tradycja ta rozpoczęła się w 1918 roku, kiedy nasz kraj przestawił się z 

kalendarza juliańskiego na kalendarz gregoriański (używany obecnie w większości krajów 

świata). 

 

ZAWODY ONY (ONY - Stary Nowy Rok) są sponsorowane przez magazyn "Radio" (Rosja). 

Wszyscy uczestnicy ONY 2022 otrzymają replikę QSL stacji UPOL na pamiątkę 75-lecia 

tej pierwszej w historii dryfującej stacji polarnej "Biegun Północny". 

 

Termin zawodów. Druga sobota stycznia, od 5.00 do 8.59 UTC.  

W roku 2022 - 8 stycznia 

 

Pasma. 10 do 80 metrów, bez WARC. 

 

Emisje. CW i SSB. 

 

Uczestnicy. Krótkofalowcy z całego świata. 

 

Kategorie klasyfikacyjne.  

 

Single operator – CW HIGH, 

Single operator – CW LOW,  

Single operator – SSB HIGH,  

Single operator – SSB LOW,  

Single operator –MIXED HIGH,  

Single operator –MIXED LOW,  

Single operator - on the air 50 years or more HIGH, (w eterze 50 lat lub więcej) 

Single operator - on the air 50 years or more LOW, (w eterze 50 lat lub więcej) 

Single operator - sum of operator age and number of years on the air 100 years 

or more HIGH, (suma wieku operatora i liczby lat w eterze 100 lat lub więcej) 

Single operator - sum of operator age and number of years on the air 100 years 

or more LOW, (suma wieku operatora i liczby lat w eterze 100 lat lub więcej) 

Multi operator HIGH, (wielu operatorów) 

Multi operator LOW, (wielu operatorów) 

SWL. (nasłuchowcy) 

 

Uwaga: 

- Klasyfikacja tylko wielopasmowa. 

- LOW MOC to 100 W lub mniej.  

 

Operatorzy SSB podczas ZAWODÓW głównie używają języka rosyjskiego, ale część CW 

jest naprawdę międzynarodowa. 

 

Zaliczane QSO. Wszystkie, łącznie z własnym QTH. Łączności z tą samą stacją są 

dozwolone na różnych pasmach, a dla kategorii MIXED również na tym samym paśmie, 

ale inną emisją. 

Grupy kontrolne. RS(T) oraz dwie lub trzy cyfry przedstawiające sumę wieku operatora 

i liczbę lat w eterze pod własnym znakiem. Stacje z wieloma operatorami nadają „średni 

wiek zespołu” (suma wieku operatorów podzielona przez liczbę operatorów) plus liczba 

lat istnienia stacji. 



Punktacja. Każde prawidłowe QSO daje punkty za QSOs w zawodach. W tych 

ZAWODACH nie stosuje się mnożnika. Wynik końcowy to suma punktów za wszystkie 

łączności. 

Nagrody. Zwycięzcy otrzymają plakietki (MULTI OP) i medale (SINGLE OP). Pierwsza 

dziesiątka w każdej grupie klasyfikacyjnej otrzyma certyfikaty za udziału w zawodach 

magazynu «Radio». 

Dzienniki. Nie później niż 18 stycznia 2022 na adres mailto:contest@radio.ru.  

Użyj formatu cabrillo i wyślij swój dziennik jako załącznik. Jako „Temat” wpisz tylko: 

ONY-RADIO XXXXXX (XXXXX – Twój znak wywoławczy). Możesz również przesłać swój 

dziennik przez interfejs na stronie ua9qcq.com. 

 

 

 

(dopisek sp5kp) Logujący w N1MM  mogą pobrać UDC – Kliknij TU   

 

 

 
Źródło: http://www.radio.ru/cq/contest/rule-results/index7.shtml 

 
Tłumaczył na PL: 
Krzysztof, sp5kp, sn5n, WEB: https://sp5kp.pzk.pl/ 
Łuków, 3.01.2022 
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