PRAVILA
2021 CQ World-Wide WPX Contest
SSB: 27. in 28. marec 2021

CW: 29. in 30. maj 2021

Pričetek: 0000 UTC sobota, konec 2359 UTC nedelja

I.

Namen

Za vzpostavitev čim več zvez s čim več prefiksi v času tekmovanja.

II.

Tekmovalni čas:

48 ur. Single operator postaje lahko delajo 36 ur znotraj tega časa – prekinitve dela
morajo biti dolge najmanj eno uro. V času prekinitve ne sme biti logirana nobena zveza.
Multi operator postaje lahko delajo polnih 48 ur.

III.

Obsegi:

Uporabljeni so lahko samo 1,8, 3,5, 7, 14, 21 in 28 MHz obsegi. Upoštevanje notranje
razdelitve obsegov je obvezno.

IV.

Raporti:

RS(T) raport in progresivna zaporedna številka z 001 za prvo zvezo. Multi-Two, MultiUnlimited in Multi-Distributed postaje uporabljajo zaporedne številke na vsakem
obsegu posebej.

V.

Točkovanje:

A. Rezultat: Končni rezultat je zmnožek vseh točk iz zvez pomnožen s številom
delanih različnih prefiksov.
B. QSO točke: Postaja je lahko delana enkrat na vsakem obsegu za točkovanje
1. Zveze med postajami na različnih kontinentih veljajo tri (3) točke na 28, 21 in 14
MHz ter šest (6) točk na 7, 3,5 in 1,8 MHz.
2. Zveze med postajami iz istega kontinenta in različnih držav veljajo eno (1) točko
na 28, 21 in 14 MHz ter dve (2) točki na 7, 3,5 in 1,8 MHz. Izjema: Samo za
postaje med državami Severne Amerike velja, da štejejo zveze na 28, 21 in 14
MHz dve (2) točki in na 7, 3,5 in 1,8 MHz štiri (4) točke.
3. Zveze med postajami iz iste dražve veljajo eno (1) točko ne glede na obseg.
C. Množitelji so delani veljavni prefiksi. Vsak prefiks šteje samo enkrat ne glede
če je delan na več obsegih.
1. Prefiks je kombinacija črk/številk, ki tvorijo prvi del klicnega znaka postaje
Primer: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2,, OE2, OE25, LY1000 itd. Kakršnakoli

kombinacija črk in številk šteje kot poseben prefiks. Postaja, ki dela iz druge
države mora obvezno uporabljati prefiks te države in prefiks mora biti uradno
dodeljen v tej državi. V primeru portable dela bo oznaka portabla veljala za
prefiks. Primeri: N8BJQ, ki dela iz otoka Wake dela kot N8BJQ/NH9 ali
KH9/N8BJQ. KH6XXX, ki dela iz Ohio mora uporabljati uradno izdan prefiks za
osmi distrikt v ZDA (/W8, /AD8, ipd). Postaje /p štejejo kot /0. Primer: PA/N8BJQ
ima prefiks PA0. Vsi znaki, ki ne vsebujejo številk bodo šteli kot 0 po dveh prvih
črkah znaka. Primer: XEFTJW šteje kot XE0. Postaje /m, /MM, /A, ipd. ne štejejo
za posebne prefikse.
2. Postaje s posebnimi klicnimi znaki so željeni udeleženci tekmovanja vendar
morajo uporabljati uradne prefikse države, kjer delajo.

VI.

KATEGORIJE

Kakršnakoli pomoč pri podatkih za delo na obsegih je dovoljena v vseh kategorijah
razen v Single operator Classic.
A. En operator kategorije: Ena oseba (operator) izvaja vse funkcije dela in
logiranja. Menjava obsegov je dovoljena kadarkoli. Samo en oddajani signal
je dovoljen v določenem času.
1. En operator – velika moč (vsi obsegi ali samo en obseg): Celotna izhodna
moč ne sme v nobenem trenutku presegati 1500W.
2. En operator – manjša moč (vsi obsegi ali samo en obseg): Celotna izhodna
moč ne sme v nobenem trenutku presegati 100W.
3. En operator – QRP (vsi obsegi ali samo en obseg): Celotna izhodna moč
ne sme v nobenem trenutku presegati 5W
B. Posebne kategorije za enega operatorja: Kdorkoli v gornjih kategorijah je
lahko tudi uvrščen za eno od spodaj navedenih kategorij. V Cabrillo glavi
dnevnika mora dodati ustrezno vrstico »CATEGORY-OVERLAY«. Prijavitelji v
teh kategorijah bodo grupirani v rezultatih posebej in sicer za veliko moč in za
malo moč vključno s QRP.
1. Tribander/Single element (TB-WIRES): V tekmovanju lahko uporablja
operator samo en tribander (katerikoli tip napajan z enim kablom za 28, 21 in
14 MHz in en sam element na 7, 3,5 in 1,8 MHz. Posebne sprejemne antene
niso dovoljene v tej kategoriji.
2. Začetnik (ROOKIE): V to kategorijo spadajo operatorji, ki imajo
radioamatersko licenco 3 leta ali manj šteto od datuma tekmovanja. Datum
prve licence mora bili naveden v SOAPBOX polju. Operator, ki je v tej kategoriji
že osvojil plaketo v katerem od prejšnjih CQ tekmovanjih je ne more dobiti še
enkrat.
3. Classic Operator (CLASSIC): Udeleženec tekmovanja, ki uporablja samo eno
radijsko postajo. Postaja lahko dela kolikor časa želi vendar šteje za rezultat le
prvih 24 ur dela. Pavze morajo biti najmanj eno uro dolge. Kakršnakoli
pomoč pri podatkih za delo je prepovedana (glej IX.B). Sprejem v času oddaje
je tudi prepovedan.

C. Kategorije več operatorjev (samo vsi obsegi): Več kot eden operator
sodeluje pri delu na postaji. Izbira kategorije izhaja iz števila oddajanih signalov
istočasno ali števila uporabljenih lokacij.
1. En oddajnik (MULTI-ONE): Samo en oddajani signal istočasno je dovoljen. V
eni uri (00 do 59 minut) se lahko naredi deset (10) menjav obsegov. Primer:
zamenjava obsega iz 14 MHz na 7 in nazaj šteje dve menjavi. Uporabljeno
mora biti serijsko dajanje številk za ves dnevnik.
a) Velika moč: Celotna izhodna moč ne sme presegati 1500 W na kateremkoli
obsegu ob kateremkoli času
b) Mala moč: Celotna izhodna moč ne sme presegati 100W na kateremkoli
obsegu ob kateremkoli času
2. Dva oddajnika (MULTI-TWO): Dovoljena sta največ dva oddajana signala v
kateremkoli času na dveh različnih obsegih. V primeru dostave dnevnika v Cabrillo
formatu mora biti za vsako zvezo v dnevniku oznaka uporabljenega oddajnika.
Vsak oddajnik lahko naredi v vsaki polni uri (00. do 59. minute) največ 8 menjav
obsegov. Celotna izhodna moč ne sme preseči 1500 W ob kateremkoli času na
kateremkoli obsegu.
3. Več oddajnikov (MULTI-UNLIMITED): Šest tekmovalnih obsegov je lahko
aktivnih istočasno, toda dovoljen je samo en signal istočasno na določenem obsegu.
Celotna izhodna moč ne sme preseči 1500 W ob kateremkoli času na kateremkoli
obsegu.
4. Več oddajnikov - razseljenih ( MULTI-DISTRIBUTED): Dovoljeno je največ
šest oddajanih signalov, en na obseg v kateremkoli času, iz postaj na različnih
lokacijah. Vsa oprema (sprejemniki, oddajniki, ojačevalniki, antene idr.) mora biti
locirana v isti DXCC entiteti in CQ zoni vključujoč izdvojene naprave. Izhodna moč ne
sme v nobenem primeru presegati 1500 W. Cabrillo zaglavje mora vsebovati naslednje
vrstice:
CATEGORY-OPERATOR:
MULTI-OP,
CATEGORY-STATION:
DISTRIBUTED. Pravila X.E., X.F. in X.G. ne veljajo za to kategorijo.
D. Dnevniki za kontrolo (CHECKLOG): Tovrstni dnevniki služijo za pomoč pri
pregledu dela v tekmovanju. Rezultat ne bo objavljen v listi rezultatov in dnevniki ne
bodo javno objavljeni.

VII. DIPLOME:
Dnevniki v kategorijah en obseg bodo dobili diplome samo za te kategorije. Diplome
lahko prejmejo postaje, ki bodo aktivne najmanj 4ure v kategorijah en operator oziroma
8 ur v kategorijah več operatorjev.
A. Plakete: Plakete dobijo najboljše postaje v večini kategorij. Seznam plaket in
kategorij ter sponzorjev lahko vidite na www.cqwpx.com/plaques.htm En udeleženec
lahko prejme samo eno plaketo. Postaja, ki dobi plaketo ne dobi še plakete za nižji
rang. To plaketo dobi drugouvrščena postaja.

B. Diplome: Elektronsko izdelana potrdila (diplome) bodo na razpolago vsem , ki bodo
poslali svoje dnevnike.

VIII. KLUBSKA RAZVRSTITEV:
Klubski rezultat je seštevek rezultatov vseh članov kluba, ki pošljejo dnevnike.
Obstojata dve klubski kategoriji.
A) Klubi v ZDA: Udeležba je omejena na klubske člane, ki delajo in imajo postaje
na območju kroga s 250 miljami polmera od klubskega središča.
B) DX klubi: Udeležba je omejena na klubske člane, ki živijo in delajo znotraj DXCC
države, kjer je lociran klub ALI znotraj kroga polmera 400 km od klubskega središča
C) Splošna klubska pravila:
1. Nacionalna radioamaterska organizacija (npr. JARL, REF ali DARC) ne morejo
sodelovati v klubski razvrstitvi.
2. Postaje v kategorijah en operator lahko prispevajo svoj rezultat le za en klub.
Postaje z več operatorji lahko razdelijo rezultat procentualno po udeležbi članov
klubov. V dnevnikih mora biti točno napisan klubski naziv.
3. Za uvrstitev v rezultate morajo biti poslani organizatorju najmanj štirje dnevniki
enega kluba. Dnevniki za kontrolo ne štejejo v rezultat kluba.
4. Besede »živijo in delajo« veljajo: za prebivanje ali stalno nastanitev prostora za
dom osebe

IX. OPREDELITEV POJMOV:
A. Lokacija postaje: Območje, na katerem so nameščeni vsi oddajniki, sprejemniki
in antene. Vsi oddajniki in sprejemniki ter ojačevalniki morajo biti locirani na
območju s premerom 500m. Vse antene morajo biti na oddajnike in sprejemnike
fizično povezane s kabli.
B. Zunanja pomoč (QSO alerting assistance): Uporaba kakršnekoli tehnologije
ali drugih izvorov, ki zagotavljajo identifikacijo klicnih znakov ali množiteljev in/ali
delovno frekvenco signalov teh postaj. (to vključuje, vendar ni omejeno le
na,uporabo CW dekoderja, packet cluster, lokalni ali oddaljeni skimmer ali njemu
podobna tehnologija, internet, »Reverse Beacon Network« ipd.) oziroma pomoč pri
navedenih informacijah s strani drugih oseb.

X. SPLOŠNA PRAVILA ZA VSE UDELEŽENCE:
A. Vsi udeleženci morajo delati v okviru izbrane kategorije z upoštevanjem njenih
pravil.
B. Za vsakega udeleženca mora biti uporabljen drug klicni znak. Samo klicni znak
udeleženca je lahko uporabljen za dosego rezultata postaje.

C. Ni dovoljena uporaba večje moči, kot je predpisana za posamezno kategorijo.
Celotna izhodna moč na kateremkoli obsegu, v kateremkoli času je merjena na
izhodu uporabljenih ojačevalnikov.
D. Pošiljanje spotov za lastno postajo ali prošnje za spotiranje niso dovoljene.
E. Delo mora biti vršeno samo iz ene lokacije. Izdvojeno (remote) delo je dovoljeno
v primeru, da je fizična lokacija vseh oddajnikov, sprejemnikov in anten na eni
lokaciji postaje. Pri izdvojenem delu morajo biti spoštovana pravila radijskega
dovoljenja postaje, pravila radijskega dovoljenja operatorja in omejitve kategorije
tekmovanja.
F. Izdvojeni (remote) sprejemniki izven lokacije postaje niso dovoljeni.
G. Samo en signal na obseg je dovoljen ob istem času. V primeru, da sta na enem
obsegu uporabljena dva ali več oddajnikov iste postaje MORA biti uporabljena
softverska ali hardverska rešitev, ki preprečuje oddajo več kot enega signala ob
istem času.
H. Izmenično CQ klicanje z več postajami na enem obsegu ni dovoljeno.
I. Vsa opravila ob vzpostavitvi zvez, odgovori na klice in sprejem klicnih znakov ter
raportov mora biti opravljeno v času tekmovanja z uporabo vrste dela in dovoljenih
frekvenc tekmovanja.
J. Popravki logiranih klicnih znakov in raportov po izteku tekmovanja z uporabo
kakršnihkoli baz podatkov, posnetkov tekmovanja, e- pošte ali drugih metod niso
dovoljeni
K. Logirani znaki morajo biti tisti, ki so izmenjani v zvezi med tekmovanjem.
L. Postaje iz prvega ITU regiona ne smejo v času SSB tekmovanja oddajati iznad
7200 kHz.
M. Postaje iz prvega ITU regiona ne smejo v času tekmovanj oddajati izpod 1810
kHz.

XI. NAVODILA ZA VODENJE TEKMOVALNIH DNEVNIKOV:
Zahtevana je dostava elektronskih dnevnikov za vse postaje.
A. Dnevnik mora za vsako zvezo vsebovati naslednje podatke: pravilen datum
in čas po UTC, frekvenco (ali obseg), klicni znak delane postaje, oddan raport in
sprejet raport. Dnevnik brez navedenih podatkov je lahko prekvalificiran v dnevnik
za kontrolo. Zveze morajo biti logirane istočasno, ko so vzpostavljene. Postaje, ki
tekmujejo za svetovne in kontinentalne trofeje morajo vsebovati točne frekvence
vseh delanih zvez v tekmovanju.
B. Postaje v kategorijah en obseg morajo navesti v logu vse zveze, ki so jih
naredile v času tekmovanja, čeprav na tekmovalnih obsegih izven izbranega. Za
rezultat bodo štele samo zveze narejene na obsegu, ki je posebej naveden v glavi

Cabrillo dnevnika oziroma zbirnega lista. Dnevniki z zvezami samo na enem
obsegu bodo šteli v kategoriji en obseg.
C. Cabrillo format je uradni format za tekmovalne dnevnike.
Za podrobnejše informacije o Cabrillo formatu si oglejte stran
www.cqwpx.com/cabrillo.htm . Nepravilno izpolnjena Cabrillo glava lahko povzroči
nepravilno kategoriziranje rezultata ali prestavitev v dnevnik za kontrolo. Opomba:
Postaje iz ZDA morajo napisati lokacijo postaje v glavi Cabrilla (npr. LOCATION:
OH). Glej pravilo VI.C.4. za izpolnjevanje Cabrillo zaglavja za Multi-Transmitter
Distributed kategorijo.
D. WEB naložitev dnevnika je obvezna metoda pošiljanja dnevnika. WEB
nalaganje je na razpolago na www.cqwpx.com/logcheck/ . Vsi sprejeti dnevniki
bodo potrjeni preko e-pošte. Seznam sprejetih dnevnikov je na www.cqwpx.com .
E. Navodila za elektronske dnevnike, ki niso v Cabrillo formatu: Če ne morete
zagotoviti Cabrillo formata vašega dnevnika kontaktirajte direktorja tekmovanja za
ustrezno pomoč.
F. Potrditev prejetih dnevnikov: Vsi sprejeti dnevniki bodo prejeli potrdilo o
prejemu preko e-pošte. Seznam prejetih dnevnikov je možno najti na
www.cqwpx.com

XI. ROK ZA POŠILJANJE DNEVNIKOV:
A. Vsi dnevniki morajo biti poslani v času PETIH DNI (5 dni) po končanem
tekmovanju, torej ne kasneje kot 2. aprila 2021 ob 2359 UTC za SSB del in ne
kasneje kot 4. junija 2021 ob 2359 UTC za CW del tekmovanja. Dnevniki poslani
po roku bodo šteli za prepozno poslane.
B. Podaljšanje roka je možno zaprositi na director@cqwpx.com. Prošnja mora
vsebovati tehten razlog za podaljšanje roka. Rok bo podaljšan po potrditvi direktorja
tekmovanja.
C. Dnevniki poslani po roku so lahko uvrščeni v rezultate toda ne morejo dobiti
diplom ali plaket.

XIII. KONTROLA DELA:
CQ WPX tekmovalna komisija je odgovorna za pregled in presojo dela in prispelih
dnevnikov. Od udeležencev se pričakuje, da bodo delajo skladno s pravili
tekmovanja in dobro radioamatersko prakso. Kršenje pravil tekmovanja ali
nešportno obnašanje lahko privede do disciplinskih postopkov komisije.
A. Nešportno obnašanje: Primeri nešportnega obnašanja vključujejo toda niso
omejeni na:

1. Dogovarjanje ali potrjevanje zvez v času tekmovanja preko katerihkoli
neradioamaterskih načinov kot npr. telefon, internet, »chat rooms«, »instant
messaging«, VoIP, javnih medijev ali spletnih strani.
2. Oddajanje na frekvencah izven omejitev iz radijskega dovoljenja
3. Sprememba zapisa časa zvez za uveljavitev pravila menjave obsegov ali časa
počitka
4. Vpisovanje neverodostojnih zvez ali množiteljev v dnevnik
5. Signali z zasedanjem prevelike frekvenčne širine (npr. splatterji, kliksi..) ali
preveliki signali harmonskih frekvenc.
6. Delanje zvez brez oddajanja klicnega znaka pri več kot treh zvezah.
B) Disciplinski ukrepi: V primeru kršenja pravil je na podlagi presoje komisije,
posamezni udeleženec podvržen disciplinskim ukrepom.
1. Diskvalificirani udeleženci bodo navedeni v objavljenih rezultatih na koncu
seznama in ne bodo prejeli diplom.
2. Sporočilo o ukrepu bo poslano po elektronski pošti na naslov s katerega je bil
dnevnik poslan. Udeleženec ima za odgovor časa pet dni po prejemu obvestila. Po
tem času je odločitev dokončna.
3. Udeleženec lahko zahteva umik svojega dnevnika zaradi kateregakoli razloga v
času 30 dni po roku za dostavo dnevnika.
4. Komisija lahko spremeni kategorijo katerekoli postaje na podlagi pregleda
dnevnikov in drugih podatkov.
C) Pregled dnevnikov: Vsi dnevniki so pregledani s posebno izdelanim
računalniškim programom in na podlagi človeške presoje.
1. Dvojne zveze ne štejejo in se brišejo brez kazni.
2. Zveze z nepravilno sprejetim raportom se brišejo brez dodatne kazni.
3. Nepravilno sprejeti klicni znaki (napačni znaki) in znaki, ki jih ni v
korespondentovem dnevniku (NIL) se brišejo in prinesejo kazen odvzema dvojnega
števila točk predmetne zveze.
4. Zveze, ki niso v skladu s časovno menjavo obsegov v multi operator kategorijah
se brišejo brez dodatne kazni.

XIV. IZJAVA:
S predložitvijo CQ WPX tekmovalnega dnevnika in na podlagi dela tekmovalne
komisije za pregled in uvrstitev dnevnika v rezultate se udeleženci brezpogojno
strinjajo, da so: 1) prebrali in razumeli pravila tekmovanja in se strinjajo z njimi; 2)
so delali skladno z vsemi pravili in zakoni glede na lokacijo postaje; 3) soglašajo,

da se tekmovalni dnevniki odprejo za javnost in 4) sprejemajo odločitve tekmovalne
komisije kot uradne in dokončne. V primeru, da udeleženec ne more ali ni
pripravljen sprejeti navedenih pogojev naj ne pošlje svojega dnevnika oziroma naj
ga pošlje kot dnevnik za kontrolo.
Vprašanja glede pravil tekmovanja naj bodo posredovana preko elektronske pošte
na director@cqwpx.com .
V primeru nerazumevanja pravil velja za tolmačenje originalna angleška verzija.
Vprašanja lahko pošljete na SCC@hamradio.si

