Az 58. VOTT alkalmából kiírt Rádióforgalmi aktivitási verseny
Rendezője: 2008-ban az Atomerőmű Rádióamatőr Sportklub.
Célja: Az 58. Villamosenergia-ipari Országos Természetbarát Találkozója alkalmából a villamos
iparági dolgozók, nyugdíjasaik, és volt dolgozóik, valamint a velük kapcsolatot létesítő más
rádióamatőrök részére június első teljes hétvégén rádióforgalmi aktivitási verseny megtartása.
Ideje: 2008 június első teljes hétvégén, szombaton 00.00 UT-tól vasárnap 23.59 UT-ig.
Résztvevők: minden érvényes rádióengedéllyel rendelkező hazai és külföldi rádióamatőr, aki a
versenykiírásban leírtakat elfogadja.
Kategóriák:

SOVHF – iparági egyéni rádióamatőrök 2 és 6 méteren;
SOHF – iparági egyéni rádióamatőrök a 6 tradicionális rövidhullámú sávon;
SOALL – iparági egyéni rádióamatőrök (összesített);
MO - iparági közösségi rádióamatőrök (csak összesített).
HNI – hazai nem iparági engedélyesek (csak összesített).
F – külföldi rádióamatőrök (csak összesített).

Sávok: 2, 6, illetve 10, 15, 20, 40, 80, 160 méter, figyelembe véve az IARU Region 1. sávfelosztásra
vonatkozó ajánlásait. A DX sáv-szegmensekben hívás-kezdeményezéssel (CQ) az aktivitási
versenyzés nem megengedett.
Adásmódok: távíró (A1A), távbeszélő (A3J).
Hívás: CQ és az állomás hívójele.
Aktivitási verseny-összeköttetés: csak közvetlen módon létesített összeköttetések érvényesek.
Mindenki dolgozhat mindenkivel. Ugyanazon állomással sávonként és üzemmódonként csak egy
összeköttetés érvényes.
Riport: a normál rádióforgalmi szabályoknak megfelelően RH-n RST + QTH + név, URH-n RS(T) +
a QRA lokátor első négy karaktere.
Pontozás: minden hibátlanul naplózott összeköttetés 1 pont.
Szorzók: nincsenek.
Végeredmény: A kategóriáknak megfelelően az összeköttetések után járó pontok összege.
Értékelés: értékelésre kerül minden jegyzőkönyvet küldő rádióamatőr állomás jegyzőkönyve. Az
iparági dolgozók, nyugdíjasaik, valamint volt dolgozóik csak egy kategóriában kérhetik értékelésüket,
és a jegyzőkönyveik elkülönítetten kerülnek értékelésre. A versenyt rendező és az értékelésben részt
vevő amatőrök rádióállomásainak jegyzőkönyvei versenyen kívül lesznek értékelve.
Jegyzőkönyv: készüljön URH-n ADIF, vagy TXT, illetve RH-n CABRILLO, vagy TXT fájl
formátumban, mely elküldhető postai úton, elektronikus adathordozón (floppy, CD), illetve e-mailben, csatolt fájlként. A papír alapú jegyzőkönyv is elfogadásra kerül! A jegyzőkönyvben szereplő
összeköttetéseknek tartalmaznia kell: Dátum, idő, frekvencia, partner állomás hívójele, QTH adatai:
RH-n még az operátor nevét is naplózni kell.
Postázási határidő: az aktivitási versenyt követő 15. nap (postabélyegző, illetve e-mail dátum
szerint). Cím: ARSK 7031 Paks, Pf.: 79. Email: arsk@freemail.hu. Az e-mail fejlécében fel kell
tüntetni a verseny nevét, hívójelet, kategóriát, pl: VOTT HA3DX MO.

Díjazás: a kategóriák I-III. helyezettjei oklevél elismerésben részesülnek. Az iparági dolgozók,
nyugdíjasaik, valamint volt dolgozóik abszolút első helyezett elnyeri a VOTT vándorkupát.
Eredményhirdetés: a verseny végeredménye a VOTT keretein belül kerül kihirdetésre, melyre a
helyezett versenyzők meghívást kapnak, illetve közzé tételre kerül a PA ZRt honlapján (www.npp.hu),
a Demeter egyesület honlapján (www.dmtr.hu) és a MRASZ honlapján (www.mrasz.hu).

Amatőr üdvözlettel!
Mach János HA3UU

