Правила змагань Lubelski Maraton LM-UKF 2022
1. Організатор: Люблінське Відділення PZK (OT20)
2. Учасники: оператори, клубні станції і спостерігачі польські та закордонні.
3. Суддівська колегія
Анджей SP8AB, Томек SP8UFT, Радек SQ8SET
3. Терміни кожного туру конкурсу в 2022році :
Тур змагання

Дата

ГодиниUTC

I

8 січня

16:00 – 16:59

II

12 лютого

16:00 – 16:59

III

12 березня

16:00 – 16:59

IV

9 квітня

16:00 – 16:59

V

14 травня

16:00 – 16:59

VI

11 червня

16:00 – 16:59

VII

9 липня

16:00 – 16:59

VIII

13 серпня

16:00 – 16:59

IX

10 вересня

16:00 – 16:59

X

8 жовтня

16:00 – 16:59

XI

12 листопада

16:00 – 16:59

XII

10 грудня

16:00 – 16:59

4. Позивні
Станції, що працюють під позивним відповідно до діючих норм дозволу (позивні можуть бути
контестними або звичайними. ) Забороняється вказувати позивні через дроб. Учасники змагань
можуть працювати у змаганнях під додатковими (контестними) позивними відповідно до їх
ліцензійних дозволів. 4.3 У змаганнях LM-UKF 2022 бали нараховуються для позивних,
використаних у даному турі змагань. Якщо учасник, який працює в даному турі змагань під
додатковим і хоче бути зарахованим під його сталим позивним, він повинен надіслати таку
інформацію: "Я, [ім'я та прізвище] працював [дата] у конкурсі УКХ Люблінського марафону
додатковим позивним [позивний]. Будь ласка, додайте мої бали до результатів мого постійного
позивного [позивний] "на адресу zawody.ot20@gmail.com.
5. Діапазони і випромінювання
2m FM (145225 - 145575 кГц), тільки на цих частотах (зв'язки через ретранслятор не
враховуються).
6. Зв'язок
6.1 з кожною станцією може бути виконано тільки одне QSO, зареєстроване у часі UTC ..
6.2 З кожною станцією може бути зроблений лише один зв'язок у турі

6.4 Забороняється використовувати телефони, радіо, Інтернет тощо для організації зв'язку під
час змагань.
6.5 Протягом одного туру учасник може працювати тільки під одним позивним і з одного
місця розташування
7. Категорії учасників у змаганнях
А - члени Люблінського регіонального відділення PZK (OT 20)
B - інші станції індивідуальні та колективні, з постійного QTH або під час експедиції
N - спостерігачі
У кожному турі учасники можуть бути віднесені тільки до однієї категорії.
8. Oбмін контрольними номерами ( рапортами) :
8.1 станції категорії А та В : рапорт RS , контрольний номер зв’язку і номер локатора, з якого
працює станція : 59 02KO11FA (число зв’язку і локатор писати без пробілів).
8.2. Спостерігачі категорія N : приймають рапорти від станції передавача і станції приймача.
Прийнятий позивний ( конкретна станція) може бути вказаний в журналі тільки один раз.
9. Звіти змагань:
9.2 Електронні звіти повинні бути відправлені протягом 3 днів після закінчення змагань, тобто
до 24:00 у вівторок, в форматі Cabrillo за наступною адресою : zawody.ot20@gmail.com. Файл
журналу повинен бути приєднаний у повідомлення , а у темі слід написати позивний. У
категорії слід позначити категорію лише однією літерою (A, B або N). Рядок заголовка файлу
"CONTEST" повинен бути другим зверху з такою абревіатурою LM-UKF. Файл журналу
повинен мати розширення znak.cbr або при необхідності znak.log Znak.txt, наприклад: ..
Sp8xxl.cbr, SP8XXL.log, SP8XXL.TXT.
Звіти , у яких категорія не буде вписана або буде невідповідною будуть розглядатися в якості
недійсних журналів, що відносяться до категорії "checklog."
9.7 Звіти , отримані після вказаного терміну, не будуть розглядатися і будуть віднесені до
категорії "відсутні звіти".
10. Нарахування очок:
10.1 Очки нараховуються за принципом 1 км = 1 очко. QSO зі станцією з того самого
локатора дає 3 очка.
10.2. До спостерігачів застосовуються ті ж правила.
10.3 Розбіжності у звітах , такі як неправильно написані позивні , помилка у контрольних
номерах або різниця в часі , що перевищує п'ять хвилин , тягнуть за собою незарахування для
обох учасників змагань.
12. Результати змагань
Результати змагань , в тому числі докладні результати кожного учасника, будуть опубліковані
на сайті: http://ot20.pzk.org.pl протягом 7 днів з дня подачі звітів.
14. Місце в змаганнях за 2022 рік
14.1 Підсумок змагань за рік розраховується як сума балів, отриманих з дев'яти (9) кращих
турів , в яких учасник брав участь. Місця гравців в щорічній класифікації розраховуються
після кожного туру змагань. Або ж по набраних балах буде виведений результат в кінці року
15. Дипломи і призи.
15.1 Переможцям у категоріях A, B і N в щорічній класифікації присвоюється звання
«Переможець Люблінського Марафону LM-UKF 2022 у категорії ...» , диплом і кубок або
плакетка
15.2 За місце 2 і 3 в кожній категорії річних змагань у загальних класифікації буде присвоєно
звання "Віце-переможець Люблінського Mарафону LM-UKF 2022 в категорії ..." і диплом.
15.3 Кожен учасник, який братиме участь в як мінімум у шести раундах, отримає диплом про
участь.
15.4 Відзнаки у вигляді плакеток будуть вручені учасникам конкурсу за наступні досягнення

в конкурсі LM-UKF 2022 року:
- За найдальший проведений зв’язок в км (відзначаються обидва кореспонденти)
- За найбільшу кількість локаторів, з яких учасник працював у 2022 році.
- За найкращу зарубіжну станцію.
Якщо одні й ті ж результати, досягнули кілька станцій, отримає нагороду станція, яка здобула
найбільшу кількість очок в першу чергу. Якщо найкращий результат буде досягнуто за
декількома станціями одночасно, отримання призу буде визначати швидкість подачі звіту.
16. Дискваліфікація
За недотримання положень цих Правил учасника дискваліфіковують.

