
CQ WW WPX 2022  مسابقة 

 2023مايو  28-27مورس:  2023مارس  26-25 صوتي

 بالتوقيت العالمي 2359ينتهي : االحد  -بالتوقيت العالمي  0000يبدأ: السبت 

 المسابقة.ليَتصل الُهواة في جميع أنحاء العالم بأكبِر عدٍد ُممكن من الهواة و بادئات ُرموز النّداء خالل فترة  الهدف: .1

التوقف اثناء  –ساعة  48من اصل   36ساعة. يمكن للمحطات ذات المّشغل الواحد ان تَعمل  48 مدة المسابقة: .2

ساعة   48المّشغلين العمل  ال يتم خاللها تسجيل أّي اتّصال. يُمكن للمحّطات متعّددة دقيقة 60المسابقة يجب ان ال يقل عن 
 كاملة.

نشجع بشدة اإللتزام ميغاهيرتز فقط.  28، 21، 14،  7، 3.5، 1.8النطاقات التي يمكن أن تستخدم هي  النطاقات: .3

 .بخطط النطاقات المعتمدة

لالتّصال األول. مالحظة: يجب على   001مع رقم االتّصال التسلسلي التدريجي بدءا من   RS(T) تقرير  التّبادل: 4.

( استخدام رقم  MULTI - UNLIMITEDوأجهزة "ارسال متعّدَدة" ) (MULTI-TWOالمشاركين فئة "جهازي ارسال" )
 تسلسلي منفصل لكل نطاق.

 تحصيل النتيجة:  5.

  المحصلة النهائية هي نتيجة العدد الجملي لنقاط اإلتصاالت ضارب عدد مختلف البادئات التي تم اإلتصال بها المحصلة: )أ(

 :يمكن اإلتصال بمحطة مرة واحدة للحصول على رصيد نقاط اإلتصال نقاط اإلتصال: )ب(

( نقاط  6ميغاهيرتز وستة ) 14و  21 ،28( نقاط في 3االتّصاالت بين محّطات في قاّرات مختلفة قيمتها ثالثة ) (1)
 ميغاهرتز. 1,8و  3.5،  7في 

  14و  21و  28( واحدة في 1االتّصاالت بين المحّطات من نفس القاّرة، ولكن بلدان مختلفة، قيمتها نقطة ) (2)
قط،  ميغاهرتز. استثناء: بالنسبة لمحطات أمريكا الشمالية ف 1,8و 3.5و  7( في 2ميغاهيرتز و نقطتين اثنين )

االتّصاالت بين المحّطات داخل حدود أمريكا الشمالية )يجب أن تكون المحّطتان موجودتان في أميركا الشمالية( قيمتها  
 ميغاهيرتز. 1.8و   3.5و   7( نقاط في 4ميغاهرتز، وأربع ) 14و   21و 28( في 2نقطتين اثنين )

 بين المحّطات في نفس البلد قيمتها نقطة واحدة بغّض النظر عن النّطاق. االتّصاالت (3)

مضاعف البادئات هو عدد البادئات التي تم االتّصال بها. يتم احتساب البادئة مرة واحدة فقط بغّض  مضاعفات البادئات: )ت(
 النظر عن النّطاق أو عدد المّرات التي تم االتّصال بها.

مزيج الُحروف واألرقام التي تشكل الُجزء األّول من رمز النّداء. مثال   البادئة هو (1)
، الخ. أّي اختالف في االرقام،  N8، W8 ، WD8، HG1، HG19، KC2 ، OE2، OE25 ، LY1000 ذلك:

( مختلف  DXCCالحروف، أو حتى التّرتيب، يعتبر كبادئة منفصلة. يجب على المحّطة التي تعمل انطالقًا من بلد ) 
لد الذي يشير اليه رمز ندائها، ان تعلن انها محّطة محمولة. يجب أن تكون البادئة المحمولة بادئة رسمية للبلد  عن الب

او منطقة العملية. في حاالت التّشغيل المحمولة، تصبح التّسمية المحمولة هي البادئة. على سبيل المثال : عندما تعمل 
.  N8BJQ/NH9 أوN8BJQ/KH9 النّداءمن جزيرة "ويك" يجب ان يكون رمز  N8BJQ محطة



بالواليات المتحدة   8التي تعمل من والية "أوهايو" يجب ان تستخدم البادئة المرّخص بها للمنطقة  KH6XXX محّطة
/( W8، / AD8( و في حال كانت تسمية المحمولة بدون أرقام سيخصص لها رقم صفر .)بعد الحرف  0، الخ )

. سيتم تخصيص رقم PA0 ستصبح PA/N8BJQ شكيل البادئة. على سبيل المثال:الثّاني من التّسمية المحمولة لت
( بعد الحرفين االّولين لجميع رموز النّداء التي ال تحمل ارقاما لتشكيل بادئة. على سبيل المثال : يمكن أن  0صفر )

، أو غيرها من  A, /E, /J, /P/ . المحّطة المتنقلة البحرية، او المتنقلة، XEFTJWبادئة رمز النّداء XEØ تعتبر
 معرفات فئة الترخيص، ال تعتبر بادئات.

نشّجع على مشاركة محّطات االحداث الخاصة، التذكارية، وغيرها من المحطات فريدة البادئة. يجب تخصيص  (2)
 البادئات من قبل سلطة الترخيص في بلد النشاط.

 فئات المشاركة:  6.

 في جميع الفئات باستثناء تراكب المشغل الفردي الكالسيكي. لإلتصاالتيُسمح باستخدام مساعدة التنبيه 

ال يسمح إال  يتم تنفيذ جميع وظائف التشغيل وتسجيل االتّصاالت من قبل شخص واحد )المّشغل(. :الفرديفئات المّشغل  )أ(
 بإشارة واحدة تبّث في أي وقت.  

 . واط 1500 يجب أن ال يتجاوز إجمالي انتاج الطاقة  ( مّشغل واحد طاقة عالية )كل النطاقات او نطاق واحد(:1)

 . واط 100 يجب أن ال يتجاوز إجمالي انتاج الطاقة ( مّشغل واحد طاقة منخفضة )كل النطاقات او نطاق واحد(:2)

 . واط 5 يجب أن ال يتجاوز إجمالي انتاج الطاقة   )كل النطاقات او نطاق واحد(: QRP واحد( مّشغل 3)

للشروط أن يشارك أيضاً في وحدة من التصنيفات   يمكن ألي مشاركة لمشغل فردي الذي يستجب : للمّشغل الواحد التراكبتصنيفات  )ب(
يتم تصنيف مشاركات صنف التراكب في النتائج   . في مقدمة ملف كابريلو OVERLAY -CATEGORYالمذكورة أسفله عبر إضافة سطر

   QRP).ومجمعة حسب طاقة عالية وطاقة منخفضة )بما فيها بصفة منفصلة، محصلة صنف جميع النطاقات،

خالل المسابقة يجب على المشارك استخدام هوائّي  (:TB-WIRES( هوائي ثالثي النطاقات / عنصر واحد )1)
)أّي نوع، مع خط تغذية واحد من جهاز االرَسال إلى هوائي( للنطاقات  tribander (1واحد ثالثي النطاقات فقط )

هوائيات اإلستقبال المنفصلة  متر. 160و  80و  40مترا، و هوائيات ذات العنصر واحد للنطاقات   10و  15و  20
 . غير مسموح بها في هذا الصنف

(  3يجب أن يكون المشارك في هذه الفئة مرخصا له بممارسة هواية الراديو منذ ) :(ROOKIE( هاوي جديد )2)
 . SOAPBOX ثالث سنوات على االكثر في تاريخ المسابقة. يجب االشارة إلى تاريخ اّول ترخيص في مجال المنبر

 . Rookieمنشورة مسبقًا غير مؤهل لفئة  CQالمشغل الذي فاز بلوحة في أي مسابقة 

ساعة من   24يعمل  أن يمكنفقط و واحد  جهاز راديوسيستخدم المشترك  (:CLASSICالمشغل الكالسيكي ) )3(
. إذا أظهر السجل أكثر من  إتصالدقيقة ال يتم خاللها تسجيل  60وتكون أوقات التوقف بحد أدنى   -ساعة  48أصل  

ساعة فقط لنتيجة التراكب. يحظر استخدام مساعدة التنبيه  24ساعة من التشغيل ، فسيتم احتساب أول  24
  . ال المنفصلة غير مسموح بها أيضاً هوائيات اإلستقب ( طوال مدة المسابقة.  IXBمن أي نوع )انظر القاعدة  لإلتصاالت

الميالد في   تاريخعاًما أو أقل في بداية المسابقة. حدد   25إذا كان المشغل يبلغ من العمر  (:YOUTHالشباب ) (4)
  SOAPBOX .حقل

النتيجة النهائية بإمكان أكثر من شخص واحد االسهام في  فئات مجموعة مّشغلين )كل النطاقات، ّطاقة عالية فقط(:  )ت(
 .أو عدد األماكن خالل الفترة الّرسمية للمسابقة. حّدد الفئة على أساس عدد االشارات المرسلة



يُسمح فقط إلشارة واحدة ان تُبث في أي وقت. يجب ان ال يتجاوَز عدد   (:MULTI-ONE( جهاز ارَسال واحد )1)
دقيقة(. على سبيل المثال، تغيير في النطاق من  59الى  00تغييرات على مدار اي ساعة ) (10التّغيرات للنطاقات )

مترا يحسب على انه تغييرين اثنين. يجب استخدام رقم تسلسلي واحد   20مترا ومن ثم العودة إلى  40مترا إلى  20
 للّسجل بأكمله. 

 . واط 1500 أن ال يتجاوز إجمالي انتاج الطاقة يجب  ( مّشغل واحد طاقة عالية )كل النطاقات او نطاق واحد(:أ)

 . واط 100 يجب أن ال يتجاوز إجمالي انتاج الطاقة   ( مّشغل واحد طاقة منخفضة )كل النطاقات او نطاق واحد(:ب)

يسمح بإرسال اشارتين كحد اقصى في أّي وقت على نطاقين مختلفين. يمكن (:MULTI-TWO( جهازي ارَسال )2)
االرَسال االتّصال بأي محطة. يجوز االتّصال بنفس المحّطة مّرة واحدة في نفس النطاق بغّض النظر عن  لجهازي 

 QSOمن نموذج 81)العمود  . يجب أن يشير الّسجل الى جهاز االرسال الذي قام باالتّصالجهاز االرَسال المستخدم
CABRILLO لمسابقات CQ.) ( تغييرات للنطاقات كحّد أقصى على مدار  8يمكن لكل جهاز ارَسال القيام بثمانية )

يجب أن ال يتجاوز إجمالي انتاج  دقيقة(. يجب استخدام رقم تسلسلي منفصل لكل نطاق. 59خالل  00أي ساعة )
 . واط 1500 الطاقة

اشارات مرسلة على اقصى تقدير، واحدة   (6يسمح بستة ) (:MULTI-UNLIMITED( اجهزة ارَسال متعّدَدة ) 3)
   نطاقات في نفس الوقت. يجب استخدام رقم تسلسلي منفصل لكل نطاق. 6في كل نطاق، في أي وقت. يمكن تشغيل 

 .واط 1500 يجب أن ال يتجاوز إجمالي انتاج الطاقة 

بحد أقصى ست إشارات مرسلة ، واحدة لكل نطاق في أي  :DISTRIBUTED)-(MULTI أجهزة إرسال متعددة موزعة (4)
وقت ، من محطات في مواقع مختلفة. يجب وضع جميع المعدات )أجهزة اإلرسال ، وأجهزة االستقبال ، ومكبرات الصوت ، 

يمكن تنشيط ستة   ، بما في ذلك المعدات التي يتم التحكم فيها عن بُعد.  CQومنطقة  DXCCوالهوائيات ، وما إلى ذلك( في نفس كيان
نطاقات في وقت واحد. استخدم تسلسل رقم تسلسلي منفصل لكل نطاق. يجب أال يتجاوز إجمالي طاقة الخرج لكل إشارة مرسلة  

،  OP -CATEGORGY: MULTIعلى األسطر التالية: مشغل  Cabrilloواط. يجب أن يشتمل عنوان سجل 1500

STATION: DISTRIBUTED. -CATEGORY على هذه الفئة)ح(  10ج( و  ( 10قواعد تنطبق الال. 

تم إرسال اإلدخال للمساعدة في فحص السجل. لن يكون لإلدخال أي نتيجة في النتائج   :CHECKLOGسجل التثبت   )ث(
 ولن يتم نشر السجل. 

  الجوائز: 7.

 مؤهالً للحصول على جائزة النطاق الفردي فقط. سيكون سجل النطاق الفردي

تمنح اللّوحات لالعتراف بأعلى مستويات األداء في عدد من الفئات. عرض القائمة الحالية للّوحات والمتبرعين  )أ( اللوحات 
 . www.cqwpx.com/plaques.htm بها في

. سوف تعطى المنطقة الفرعيةوسيتم منح لوحة واحدة فقط لكل مشاركة. المحّطة الفائزة بلوحة ال يمكنها الحصول على لوحة  
 للمركز الوصيف لهذا المنطقة إذا كان عدد المشاركات يبرر هذه الجائزة. هذه الجائزة

 سيتم توفير الشهادات اإللكترونية للتنزيل لكل شخص يقوم بإرسال مشاركة في الوقت المحدد.  )ب( الشهادات:

 مسابقة النّوادي:  8.

 النتيجة اإلجمالية من السجالت التي يرسلها األعضاء. هناك فئتان منفصلتان من منافسات األندية. نتيجة النادي هي 

http://www.cqwpx.com/plaques.htm


ميالً من  250تقتصر المشاركة على أعضاء النادي المقيمين في دائرة نصف قطرها   أندية الواليات المتحدة األمريكية: )أ(
 مركز منطقة النادي. 

حيث يقع النادي أو ضمن دائرة نصف   DXCCضاء النادي المقيمين داخل دولة تقتصر المشاركة على أع :DXنوادي  )ب(
   كم من مركز النادي. 400قطرها 

 قواعد النادي العامة:   )ت(

 ( غير مؤهلة لمسابقة األندية. DARCأو  REFأو  JARL. المنظمات الوطنية )مثل 1

المشغل الفردي في ناٍد واحد فقط. قد يتم تخصيص نتائج المشغلين المتعددين إلى أندية متعددة كنسبة  . قد تساهم مشاركات2
مئوية من عدد أعضاء النادي المشاركين في العملية. يجب أن يوضح إدخال السجل اسم النادي بالكامل )وتخصيصات النادي 

 إذا كانت متعددة العمليات(.

أربعة سجالت للنادي ليتم إدراجه في النتائج. ال يتم احتساب مشاركات سجل التثبت لنتائج  . يجب استالم ما ال يقل عن 3
 النادي. 

أن يسكن بشكل دائم أو مستمر أو يشغل مكانًا كمنزل ثابت ودائم ورئيسي   يتم تعريف كلمة "إقامة" على النحو التالي: 4. 
 لشخص ما ألغراض قانونية.

 تعريفات المصطلحات: 9. 

المنطقة التي توجد فيها جميع أجهزة اإلرسال وأجهزة االستقبال ومكبرات الطاقة والهوائيات. يجب أن   موقع المحطة: )أ(
متر. يجب توصيل الهوائيات فعليًا  500تكون جميع أجهزة اإلرسال واالستقبال ومضخمات الطاقة داخل دائرة قطرها 

 الترددات الراديوية.  بأجهزة اإلرسال واالستقبال ومكبرات الطاقة عن طريق خطوط إرسال

استخدام أي تقنية أو مصدر آخر يوفر إشارة النداء أو تحديد المضاعف إلشارة إلى  المساعدة في العثور على إتصال:  )ب(
أو    Cluster DXأو  CW Skimmerالمشغل. يتضمن ذلك ، على سبيل المثال ال الحصر ، استخدام وحدة فك ترميز  

( أو إشارة النداء المحلية أو البعيدة وتقنية فك تشفير التردد  DX Summitل المثال ، )على سبي DXمواقع ويب اكتشاف 
( ، أو ترتيبات التشغيل التي تشمل أفراد  Reverse Beacon Networkأو  CW Skimmer)على سبيل المثال ، 

 آخرين. 

 . قواعد عامة لجميع المشاركات: 10

 يجب أن يعمل المشاركون ضمن حدود الفئة التي اختاروها عند أداء أي نشاط قد يؤثر على نتيجتهم المقدمة. )أ(

يجب استخدام إشارة نداء مختلفة لكل مشاركة. ال يجوز استخدام سوى إشارة النداء الخاصة بالمشارك للمساعدة في   )ب(
 نتيجة المشارك.

لطاقة الخرج للفئة المختارة على أي نطاق. يتم قياس إجمالي طاقة الخرج على أي نطاق في  ال تتجاوز الحد اإلجمالي   )ت(
 أي وقت عند اإلخراج النهائي للمكبر )المضخمات( النشط. 

 االكتشاف الذاتي أو طلب أن يتم جعله مرصودا غير مسموح به.  )ث(

يجب أن تتم جميع العمليات من موقع محطة واحدة. يُسمح بالتشغيل عن بُعد إذا كان الموقع الفعلي لجميع أجهزة اإلرسال   )ج(
وأجهزة االستقبال والهوائيات في موقع محطة واحدة. يجب أن تمتثل المحطة التي يتم تشغيلها عن بُعد لجميع تراخيص 



تكون عالمة النداء المستخدمة واحدة صادرة أو مصرح بها من قبل الهيئة   المحطة وترخيص المشغل وقيود الفئة. يجب أن
 التنظيمية لموقع المحطة. 

 غير مسموح بأجهزة االستقبال البعيدة خارج موقع المحطة.  )ح(

 يُسمح بإشارة واحدة فقط على النطاق في أي وقت.  )خ(

 على ترددين أو أكثر على نفس النطاق. CQsال يُسمح بالتناوب  )د(

يجب إنجاز جميع طلبات  االتصال والردود على اإلتصاالت ونسخ رموز النداء وعمليات التبادل خالل فترة المسابقة  )ذ(
 باستخدام النمط والترددات الخاصة بالمسابقة. 

ال يُسمح بتصحيح رموز النداء المسجلة والتبادالت بعد المسابقة باستخدام أي قاعدة بيانات أو تسجيالت أو بريد إلكتروني  )ر(
 . QSOsأو طرق أخرى لتأكيد 

 يجب أن تكون إشارات النداء التي تم تسجيلها مماثلة لتلك التي تم تبادلها عبر الهواء من قبل المشتركين أثناء اإلتصال. )ز(

  7200متًرا ، أعلى من  40: ال يُسمح باإلرسال على نطاق 1بالنسبة لمحطات منطقة االتحاد الدولي لالتصاالت  )س(
 )الصوتي(. SSBة كيلوهرتز خالل عطلة نهاية األسبوع لمسابق

كيلوهرتز خالل عطالت نهاية  1810: ال يُسمح باإلرسال دون 1بالنسبة لمحطات منطقة االتحاد الدولي لالتصاالت  )ش(
 األسبوع للمسابقة.

 مطلوب تقديم السجالت إلكترونيا لجميع المشاركين   تعليمات لتقديم ّسجالت: 1.1

التوقيت الصحيح بالتوقيت العالمي، والترّدد )أو النّطاق(، رمز   )أ( يجب ان يبيّن التّسجيل المعلومات التالية لكل االتّصال:
المستقبَل. من دون تسجيل جميع المعلومات المطلوبة، يصنَّف الّسجل على انه "سجل  التبادل الُمرَسل،  التبادل  النّداء، 
يجب أن يتم تسجيل االتصاالت فور اكتمالها. يجب أن تقدم المحطات التي تتنافس على جوائز العالم   .CHECKLOG تثبّت" 

 . والقارة والواليات المتحدة األمريكية ترددات دقيقة لجميع االتصاالت في السجل

)ب( يُطلب من المشاركين على نطاق واحد ان يشمل الّسجل جميع االتّصاالت التي تمت خالل فترة الُمسابقة، ولو على  
،  Cabrillo وسوف يؤخذ بعين االعتبار االتّصاالت التي تم اجرائها على النّطاق المحّدد في رأس سجل نّطاقات أخرى.

 ت التي تتم على نطاق واحد فقط كمشاركة فئة "النّطاق الواحد." ألغراض التسجيل. وسيتم تصنيف سجالت االتّصاال

للحصول على تعليمات مفّصلة عن تعبئة رأس   النموذج للّسجالت. CABRILLO ( يُعتبر شكل ملفت)
. في حالة الفشل في ملء رأس  >.cqwpx.com/cabrillo.htmwww<، راجع CABRILLO ملف
بشكل صحيح يمكن ان ينجّر عنه تصنيف مشاركتك في الفئة الخاطئة أو تصنيفها CABRILLO ملف

. مالحظة: يجب أن تشير محّطات الواليات المتحدة إلى الموقع من حيث كانت تعمل في رأس  CHECKLOG كسجل
للحصول على إرشادات حول رأس   4ت(  ( 6راجع القاعدة  (.OH سبيل المثال، الموقع : )على  CABRILLO ملف

CABRILLO  .لفئة موزع متعدد اإلرسال 

تحميل الّسجالت على الويب متاحة على  لتقديم الّسجل. الواحدة( اإليداع في الويب هو الطريقة ث)
<www.cqwpx.com/logcheck عن طريق البريد اإللكتروني. ويمكن  الوافدة<. وسوف يتم تأكيد جميع الّسجالت

 .> www.cqwpx.com<االّطالع على قائمة الّسجالت الواردة على 

http://www.cqwpx.com/cabrillo.htm
http://www.cqwpx.com/logcheck
http://www.cqwpx.com/


،  CABRILLO إذا لم تكن قادرا على تقديم سجل في شكل ملف:CABRILLO ( إرشادات للّسجالت اإللكترونية غيرج)
 يُرجى االتّصال بمدير المسابقة للحصول على الُمساعدة لتقديم شكل آخر. 

سيتم تأكيد جميع السجالت المستلمة عبر البريد اإللكتروني. يمكن العثور على قائمة بالسجالت المستلمة   تأكيد المشاركة: )ح(
 <.www.cqwpx.comعلى >

 . الموعد النهائي للسجالت: 12
  2359في موعد ال يتجاوز  SSB( أيام بعد نهاية المسابقة: سجالت 5يجب إرسال جميع المشاركات في غضون خمسة ) )أ(

يونيو  2حسب التوقيت العالمي  2359في موعد ال يتجاوز   CW، وسجالت  3202مارس 31حسب التوقيت العالمي 
 . ستؤدي إعادة إرسال المشاركة بعد الموعد النهائي إلى اعتباره سجل متأخر.2023

يجب أن يذكر الطلب سببًا   <.Director@cqwpx.comيمكن طلب تمديد عن طريق البريد اإللكتروني إلى > )ب(
 مشروًعا ويجب استالمه قبل الموعد النهائي للتسجيل. يتم منح االمتدادات فقط بعد التأكيد من قبل مدير المسابقة. 

 قد يتم إدراج السجالت المقدمة بعد الموعد النهائي في النتائج ، ولكنها غير مؤهلة للحصول على الجوائز.

 

 . التحكيم: 13

هي المسؤولة عن التحقق من مشاركات المسابقة والفصل فيها. يتوقع من المشاركين اتباع القواعد   CQ WPX لجنة المسابقة
وأفضل ممارسات راديو الهواة. قد يؤدي انتهاك قواعد المسابقة أو السلوك غير الرياضي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية من قبل  

 اللجنة. 

 ى السلوك غير الرياضي ، على سبيل المثال ال الحصر: تشمل األمثلة عل  السلوك غير الرياضي: )أ(

. ترتيب أو تأكيد أي إتصاالت أثناء المسابقة باستخدام أي وسيلة راديو غير هواة مثل الهواتف أو اإلنترنت أو الرسائل  1
 أو الوسائط االجتماعية أو مواقع الويب. VoIPالفورية أو غرف الدردشة أو 

 على ترددات خارج حدود الترخيص.. اإلرسال من قبل المشارك 2

 . تغيير األوقات في السجل لتلبية تغيير النطاق أو قواعد وقت اإليقاف. 3

 الكثيرة التي ال يمكن التحقق منها أو المضاعفات التي ال يمكن التحقق منها.  . الحصول على الفضل في حاالت اإلتصاالت4

 . إشارات ذات نطاق ترددي عالي )على سبيل المثال ، ترشيش ، نقرات( أو توافقيات على نطاقات أخرى. 5

 إتصاالت دون إرسال إشارة النداء الخاصة بهم.  3. تشغيل المحطات التي تقوم بأكثر من 6

 في حالة حدوث مخالفة ، يخضع المشارك لالستبعاد حسب تقدير اللجنة. اءات التأديبية:اإلجر )ب(

 . عدم األهلية: سيتم إدراج المشاركة في نهاية النتائج المنشورة ولن تكون مؤهلة للحصول على جائزة.1

مع تقديم السجل. لدى المشارك   . سيتم إرسال اإلخطار بإجراءات اللجنة عن طريق البريد اإللكتروني إلى العنوان المقدم2
 خمسة أيام الستئناف القرار أمام مدير المسابقة. بعد ذلك الوقت يكون القرار نهائيا.

يوًما من الموعد النهائي للتسجيل. اتصل بمدير المسابقة للحصول   30. يجوز للمشارك سحب السجل المقدم ألي سبب خالل 3
 على التعليمات. 

 ي تغيير فئة أي إدخال بناًء على فحص السجل أو أي معلومات أخرى.. تحتفظ اللجنة بالحق ف4

 يتم فحص جميع السجالت باستخدام برامج مخصصة وحكم بشري.  تدقيق السجل:( ت)

 . تتم إزالة اإلتصاالت المكررة بدون عقوبة إضافية. 1

 التي تم استالمها بشكل غير صحيح دون أي عقوبة إضافية.  . تتم إزالة اإلتصاالت2

غير الموجودة في السجل اآلخر ويتم فرض غرامة تبلغ ضعف قيمة نقاط  رموز النداء  . تتم إزالة أخطاء رموز النداء أو3
 اإلتصال هذه. 

 التي ال تستوفي قواعد تغيير النطاق إلدخاالت متعددة المشغلين بدون عقوبة إضافية.  . تتم إزالة اإلتصاالت4

 

 . إعالن: 14



يوافق   لمراجعة وتقييم هذا السجل ، CQ WPX، وبالنظر إلى جهود لجنة مسابقة  CQ WPXمن خالل تقديم سجل مسابقة 
( يعمل وفقًا 2( قرأ وفهم قواعد المسابقة و يوافق على االلتزام بها ، 1المشارك دون قيد أو شرط وبشكل نهائي على أنه: 

( يوافق على أن إدخال السجل قد يكون مفتوًحا للجمهور ، 3لجميع القواعد واللوائح التي تتعلق براديو الهواة لموقع المحطة ، 
حاالت عدم األهلية و قرارات اللجنة األخرى رسمية ونهائية. إذا كان المشارك غير راغب أو غير   ( يوافق على إصدار4و 

 فقط.  Checklogقادر على الموافقة على كل ما سبق ، يجب على المشارك عدم تقديم المشاركة أو تقديم المشاركة كـ 

على    CQ WPXي إلى مدير مسابقة عبر البريد اإللكترون CQ WPXيمكن إرسال األسئلة المتعلقة بمسابقة 
director@cqwpx.com 
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