SP DX CONTEST
Organizatoren: PZK (Polish Amateur Radio Union), SP DX Club
SP DX Contest WWW - http://www.spdxcontest.pzk.org.pl/
Thanks to Nic ON4MGY for transaltion into Dutch

1 Organisatoren : PZK – Polish Amateur Radio Union (Polski Zwiazek Krotkofalowcow) en de SP DX Club
2 Datum : Het eerste weekend van April – van 15:00 UTC Zaterdag tot 15:00 UTC Zondag
3 Banden : 160, 80, 40, 20, 15, 10m volgens het IARU contest bandplan
4 Modes : FONIE en CW. Contacten in FONIE en CW met hetzelfde tegenstation in de MIXED categorie worden geteld als aparte
contacten. Cross-mode contacten (FONIE/CW) zijn niet toegestaan
5 Oproepen tijdens de contest :
• Poolse stations : “CQ CONTEST” in FONIE, of “CQ TEST” in CW
• Buitenlandse stations : “CQ SP””.
6 Rapporten :
• Poolse stations zenden een drie- of vier karakter rapport. RS of RST gevolgd door de letter van een provincie.
Provoncie afkortingen zijn : B, C, D, F, G, J, K, L, M, O, P, R, S, U, W, Z.
• Buitenlandse stations znden een vijf- of zes karakter rapport bestaande uit een signaalrapport (RS of RST) gevolgd
door een driecijferig serienummer te beginnen vanaf 001. (bvb. "59 001" in fonie of "599 001" in CW)
7 Punten:
•

•

Voor Poolse stations
Een QSO met een DX-station (buiten Europa) : 3 punten
Een QSO met een Europees station : 1 punt
Contacten met andere Poolse stations tellen niet.
Voor buitenlandse stations : 3 punten voor elk contact met een Pools station

8 Vermenigvuldigers :
• Voor Poolse stations : landen op de huidige DXCC-lijst (behalve SP) gecontacteerd per band, ongeacht de mode.
•
Voor buitenlandse stations : provincies in Polen gecontacteerd per band, ongeacht de mode, met een maximum van
96 (16 provincies * 6 banden).
9 Score : het totaal van de QSO-punten op alle banden vermenigvuldigd met het totaal aantal vermenigvuldigers op alle banden.
10 Categorieën
• A. MOAB MIXED
• B. SOAB MIXED HP
• C. SOAB MIXED LP
• D. SOAB MIXED QRP
• E. SOTB MIXED
• F. SOAB PHONE HP
• G. SOAB PHONE LP
• H. SOSB PHONE
• I. SOAB CW HP
• J. SOAB CW LP
• K. SOSB CW
• L. SWL MIXED
Definities van de categorieën en gebruikte afkortingen :
• MO :Multi-operator Single Transmitter betekend dat er slechts één signaal mag uitgezonden worden.
•

SO : Single Operator betekend dat alle contest activiteiten, station bedienen, loggen en score bijhouden door één
persoon wordt gedaan. Daarenboven mag er slechts één signaal uitgezonden worden.

•
•
•
•
•
•

SOTB (NIEUW) : Single Operator Three Band – SO op drie zelf te kiezen banden.
HP : High Power – het maximum toegelaten vermogen volgens uw vergunning
LP : Low Power – het maximum toegelaten vermogen is 100 Watt
QRP : Het maximum toegelaten vermogen is 5 Watt
AB : All Bands, alle banden
SB : Single Band, één enkele band

• MIXED : verschillende modes
Iedere deelnemer moet zijn gekozen categorie meedelen, de overige QSO’s zullen gebruikt worden als check log.
11 Luisteramateurs (SWL):
• Poolse SWL’s noteren de callsign, signaalrapport en uitgewisselde code verzonden door een buitenlands station,
alsook de callsign van het Poolse station
• Buitenlandse SWL’s noteren de callsign en rapport van het Poolse station, alsook de callsign van het buitenlanse
station
12 Contest resultaten: De definitieve resultaten voor de buitenlandse stations zullen worden gerangschikt per land voor alle landen
die deelnemen aan deze contest per categorie. In de QRP-categorie voor buitenlandse stations is er een rangschikken per
continent. Voor Poolse stations worden de resultaten gerangschikt per categorie. Er zal een aparte lijst zijn van de hoogste
scores per categorie.
13 Awards : de hoogste scores in iedere categorie zullen beloond worden met een certificaat. Het aantal wordt bepaald door het
Contest Commitee, afhangkelijk van het aantal deelnemers per categorie en de scores van de winnaars. Eerste-plaats winnaars
in elke categorie, land en continent kunnen speciale plaketten of andere awards ontvangen gesponsord door individu’s of
groepen. Er word verwacht dat er speciale awards zullen zijn in categorieën bepaald door de sponsors.
14 Contest logs :
• Electronische logs in Cabrillo formaat dienen gestuurd te worden naar : spdxc-logs@pzk.org.pl
De Cabrillo log dient bijgevoegd te zijn als bestand, met uw callsign in de “Subject :” lijn van de e-mail.
• Papieren logs dienen gestuurd de worden naar :
Polski Zwiazek Krotkofalowcow
SPDX Contes Committee
P.O. BOX 320
00-950 WARSZAWA
POLAND
Alle logs moeten ingestuurd zijn voor 30 april van het jaar van de contest. Electronische logs verzonden in andere formaten dan
Cabrillo alsook uitgeprinte computer logs kunnen gebruikt worden als check log als ze niet automatisch verwerkt kunnen
worden.
15 Diskwalificatie : Overtreding van de radio amateur wetgeving in het land van de contester of overtreding van de
contestreglementen, of onsportief gedrag, zullen beschouwd worden als voldoende reden voor diskwalificatie.
16 Geschillen : De beslissingen van het Contest Commitee zijn definitief
17 Poolse prefixen zijn : 3Z, HF, SN, SO, SP, SQ, SR

A map of Poland with borders of voivodeships
(provinces):
B = Lubuskie
C = Lodzkie
D = Dolnoslaskie
F = Pomorskie
G = Slaskie
J = Warminsko-Mazurskie
K = Podkarpackie
L = Lubelskie
M = Malopolskie
O = Podlaskie
P = Kujawsko-Pomorskie
R = Mazowieckie
S = Swietokrzyskie
U = Opolskie
W = Wielkopolskie
Z = Zachodniopomorskie

