Konkurs krótkofalarski: "O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA LIMANOWA- 2020"
Organizatorem konkursu jest: Limanowski Klub Krótkofalowców BESKID-SP9KRJ, Limanowski Dom
Kultury oraz Urząd Miasta Limanowa.
.Celem konkursu jest promocja Miasta Limanowa w kraju i za granicą.
.Aktywacja krótkofalowców regionu, doskonalenie umiejętności operatorskich.

REGULAMIN KONKURSU:

Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie radiowe stacje amatorskie, indywidualne i klubowe,
krajowe i zagraniczne oraz nasłuchowców.

Termin konkursu:
Od 20 lipca (poniedziałek) 2020, od godz. 00:00 UTC do 26 lipca (niedziela) 2020, do godz. 23:59 UTC.
Termin jest związany z corocznym Świętem Miasta Limanowa- „Dni Limanowej”.
Pasmo i emisje:
Emisje: SSB (PHONE)
Pasmo: 3.5 MHz (80m.), 7 MHz (40m.*).
Dopuszczalne jest pasmo 7 MHz dla stacji organizatora pracujących z zagranicy*.
Identyfikacja:
- „Wywołanie w konkursie „limanowskim”

Warunki konkursowe:
Hasło do zdobycia!
Z liter i cyfr przydzielanych przez stacje organizatora, należy ułożyć hasło "LIMANOWA 2020".

Punktacja za łączności w czasie trwania konkursu:
Stacja okolicznościowa sn0l przydziela 10 pkt oraz liczbę „2020”

Stacja organizatora sp9krj, przedziela każdego dnia różną ilość punktów. Zawsze literkę "L". Punkty za
łączności z sp9krj w poszczególnych dniach, sumuje się. (Stacja nie przydziela innej ilości punktów
tego samego dnia,(licząc wg.czasu UTC).
Inne stacje organizatora, przydzielać będą -5 pkt, oraz litery do hasła.**
Punktowane łączności oraz literki z innymi stacjami organizatora, zaliczane będą tylko raz w okresie
konkursowym, ( czyli nie można uzyskać podwójnych punktów za QSO z tą samą stacją , pomimo 2
QSO w różnych dniach, //dotyczy także stacji sn0l // nie dotyczy stacji sp9krj, jw.//).***
UWAGA!
** Zwycięzcy poprzednich edycji konkursu mogą pracować w konkursie po stronie organizatora
rozdając 5 punktów bez literek, (są to: om0mr, sq9mld, sp8ba).Przesyłają logi z dopiskiem: org.
(Muszą wybrać - praca na rzecz organizatora lub w konkursie. Nie dopuszcza się pracy MIX).
*** Dopuszcza się rozdawanie dodatkowych punktów oraz innej literki przez stacje organizatora o
tym samym znaku lecz łamane przez „p”, np. sp9nsy oraz sp9nsy/p.
* Stacja EI4JZ, pracująca z Irlandii, jest "Jokerem". QSO z tą stacją uzupełnia dowolną brakującą
literkę do hasła, także liczbę.
Stacja ta będzie dostępna wyjątkowo na dwóch pasmach, 3.5MHz oraz 7MHz.
Stacja jako członek LKK BESKID przydziela 5 pkt. Punktów z obydwóch pasm, nie sumuje się.
Możliwa jest też praca tej stacji pod znakiem EI/sp9nsc, lecz nie jako Joker.
Stacje organizatora nie będą klasyfikowane w konkursie, jednak otrzymają pamiątkowe dyplomy.

- Ponieważ w haśle "LIMANOWA 2020" występują dwie litery "A" ,należy przeprowadzić QSO z
minimum dwiema stacjami dającymi tą literę.

Nagrody:

a/. Puchar Główny: Puchar Burmistrza Miasta Limanowa:
- zostanie przyznany stacji nadawczej, która zdobędzie największą ilość punktów, oraz wszystkie
literki i cyfry do hasła "LIMANOWA 2020" .
W przypadku zdobycia maksymalnej ilości punktów, przez więcej niż jedną stację, o zwycięstwie
zadecyduje kolejność zgłoszeń.
b/. Puchary:
Uczestnicy którzy zajęli miejsca od 2 do 10 otrzymają pamiątkowe puchary.
c/. Dyplomy:

Za zajęcie od 1 do 10 miejsca w konkursie zostaną wysłane dyplomy papierowe, osobiście
sygnowane przez Burmistrza Miasta Limanowa i organizatorów.
- dyplom konkursowy w formie elektronicznej, otrzymuje każdy uczestnik konkursu który uzyskał
hasło „LIMANOWA 2020” z przydzielanych liter. Uczestnicy którzy nie skompletowali hasła, otrzymają
e-dyplom udziału.

c/. Stacje nasłuchowe SWL:
Stacje nasłuchowe które nadeślą zgłoszenia, będą kwalifikowane w losowaniu nagród, jednak nie
pretendują do walki o puchar.
- Otrzymują: za 1 miejsce dyplom papierowy, pozostali - dyplomy udziału w formie elektronicznej.
d/. Dodatkowe nagrody:
Przewidziano dodatkowe nagrody rzeczowe oraz gadżety. Ilość, w zależności od sponsorów.
Nagrody zostaną rozlosowane pośród uczestników konkursu.
Zgłoszenia
( Wyciąg z logu wg. UTC), w dowolnym formacie, takim jak: txt , doc, cbr, jpg , lub jako treść emaila, z podaniem adresu i znaku używanego w konkursie, należy przesłać w ciągu dwóch tygodni (14
dni) od zakończenia konkursu, na adres e-mail: sp9krj@o2.pl.
Dopuszcza się zgłoszenia drogą pocztową na adres: Leszek Michura , 34-600 Sowliny 219.
(Konieczne podanie adresu i e-mail )****

Wyniki:
Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej klubu sp9krj.pl,
oraz stronach powiązanych, po obliczeniu wyników przez komisję konkursową.
Nagrody oraz dyplomy zostaną przesłane pocztą.
Zwycięzca konkursu, może zostać zaproszony do uroczystego odebrania pucharu z rąk Burmistrza Miasta.

****- Adresy wykorzystane zostaną jedynie do celów związanych z konkursem!

ZAPRASZAMY!
Regulamin opracowany przez członków Limanowskiego Klubu Krótkofalowców BESKID.
Regulamin może ulec zmianie rok do roku.

