PRAVILA TEKMOVANJA »ZRS UKV POKAL«

ORGANIZATOR
Organizator ZRS UKV POKAL-a je Zveza Radioamaterjev Slovenije (v nadaljevanju ZRS). ZRS lahko
za organizacijo tekmovanja pooblasti posamezni radioklub, ki skrbi za obdelavo podatkov in pripravo
rezultatov. Pooblaščeni radioklub posreduje pripravljene rezultate ZRS UKV managerju.
ZRS organizira UKV POKAL z namenom širjenja aktivnosti v UKV tekmovanjih v tekočem letu na čim
večjem številu VHF/UHF/SHF frekvenčnih območij namenjenih radioamaterski storitvi.
Seznam ZRS UKV tekmovanj, katerih rezultati se upoštevajo za UKV POKAL
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ZRS marčevsko UKV tekmovanje
ZRS majsko UKV tekmovanje
ZRS junijsko UKV tekmovanje
ZRS 50 MHz tekmovanje
ZRS 70 MHz tekmovanje
ZRS julijsko UKV tekmovanje
ZRS septembrsko UKV tekmovanje
ZRS oktobrsko UKV tekmovanje
ZRS novembrsko UKV tekmovanje
ZRS AA VHF/ UHF/SHF tekmovanje

KATEGORIJE
•
•
•

A - več operaterjev
B - en operater
C - en operater, moč do 25 W

OBRAZLOŽITEV KATEGORIJ
Za kategorijo več operaterjev veljajo enaka pravila kot v posameznih UKV tekmovanjih, ki se
upoštevajo za UKV pokal ZRS.
Za kategorijo en operater veljajo enaka pravila kot v posameznih UKV tekmovanjih, ki se upoštevajo
za UKV pokal ZRS.
Kategorijo en operater, moč do 25 W predstavljajo tekmovalci, ki so svoj rezultat prijavili v C«
kategorijo posameznega tekmovanja. Pri tem se seštejeta dosežena rezultata na 144 MHz in 432 MHz
in tako dobljeni vrstni red se upošteva pri delitvi točk za UKV pokal ZRS.
Pri upoštevanju rezultatov iz ALPE-ADRIA tekmovanj, se rezultat posameznega tekmovalca upošteva
v kategoriji, kjer je že prijavljen (če je tekmovalec npr. v marčevskem tekmovanju prijavil kategorijo en
operater, se bodo točke iz AA tekmovanja prištele k njegovemu znaku v kategoriji en operater). V
primeru, da tekmovalec sodeluje samo v ALPE-ADRIA tekmovanju, se ga pred uvrstitvijo na lestvico s
strani organizatorja zaprosi za pojasnilo o uvrstitvi v želeno kategorijo.
TOČKOVANJE
Upoštevajo se doseženi rezultati - vrstni red za vsako posamezno kategorijo oz. frekvenčno območje v
vsakem tekmovanju posebej. Prvo uvrščeni tekmovalec na posameznem frekvenčnem območju
prejme 100 točk, naslednji pa v odvisnosti od zaostanka v točkah temu ustrezno procentualno manj
točk.
V posameznem tekmovanju se seštejejo tako dosežene točke na vseh frekvenčnih območjih v katerih
je tekmovalec sodeloval.

SPLOŠNI DEL
Tekmovalcem ni potrebno pošiljati podatkov o doseženih rezultatih organizatorju ZRS UKV POKAL-a.
Organizator bo po objavljenih uradnih rezultatih posameznega tekmovanja, katerega rezultati se
upoštevajo za ZRS UKV POKAL, samodejno pripisal točke za vsakega tekmovalca.
Trenutni rezultati bodo objavljeni na spletni strani organizatorja (http://hamradio.si ali drugi javni spletni
strani) v roku 14 dni. Tekmovalci imajo možnost sprotne pritožbe na objavljeni vmesni rezultat po vsaki
objavi.
Po objavljenih zadnjih uradnih rezultatih za tekoče leto bo organizator objavil uradne rezultate ZRS
UKV POKAL-a v glasilu CQ ZRS. Tako objavljeni rezultati so dokončni in nanje ni možna pritožba.
NAGRADE
•
•

1.-3. mesto v vsaki kategoriji - pokal
do 5. mesta v vsaki kategoriji - diploma

Organizator se skupaj s pooblaščenim radioklubom obvezuje, da bo o kraju in času podelitve nagrad
tekmovalce pravočasno obvestil.
KONČNE DOLOČBE
Pravico tolmačenja in spreminjanja pravil ima organizator. Vse morebitne spremembe in dopolnitve
bodo pravočasno objavljene na spletnih straneh ZRS (http://hamradio.si) ali v glasilu CQ ZRS.
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