52. ALESSANDRO VOLTA RTTY DX YARIŞMASI
www.contestvolta.it
Sarı boyalı noktalar değişiklik içerir
COMO SSB ve RTTY Kulübü ile A.R.I. (Associazione Radioamatori Italiani) "Alessandro VOLTA
RTTY DX YARIŞMASI" nın ayrıntılarını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu yarışma radyo
amatörleri tarafından kullanılan RTTY modunda ilgiyi artırmak ve Elektriği keşfeden, italyan
Alessandro Volta yı onurlandırmak için düzenlenmiştir.
YARIŞMA SÜRESİ: 12:00 UTC C.tesi 12-Mayıs-2018 ile 12:00 UTC Pazar 13-Mayıs-2018
BANDLAR: 3,5 - 7 - 14 -21 - 28 MHz Amateur bandlarını kapsar.
KATEGORİLER: “SINGLE-OP ALL” - Tek Operatör, Tüm Bandlar.
“SINGLE-OP xxM” Tek Operatör, Tek Band ( xx=10, 15, 20, 40, 80) (Diğer bantlar üzerinde QSO
yapan tek bant katılımcıları log-kontrol sürecine yardımcı olmak için tüm QSO bilgilerini
göndermelidir. Diğer bantlar üzerindeki QSO'lar 0 puan, 0 çarpan olarak kabul edilir. CABRILLO
Log başlığındaki hangi tek band girişi yazıldıysa Logiçersindeki O band QSO sayılacaktır)
“MULTI-OP”
“SWL”
“CHECKLOG”
- Çoklu Operator Tek yada Çoklu Telsiz-Radyo - Kısa Dalga dinleyicileri.
- Kontrol statüsündeki Log'lar
TÜM KATEGORİLER : Tek Band veya Tüm Bandlarda, Tek operatör veya Çoklu Operatör
kategorilerinde aynı anda havada sadece bir sinyal olmalı yani bir cihaz TX yapmalıdır. Her
hangibir
zamanda band değişimi kısıtlaması yoktur.
.

DX spot kulanımına izin verilir (Ancak self- spotting yapmak yasaktır).
PUANLAMA: Tüm iki yönlü RTTY QSO PUAN TABLO suna işlenir.Aynı DXCC ülke içindeki
istasyonları veya (Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda için) çağrı alanı arasındaki QSO'lar
geçerli sayılmayacaktır. (örnek: bir JA2 istasyonu ile JA2 JA1, JA3, JA4 vb çalışmaz,).Çağrı işareti
artık coğrafi bölgelere bağlantılıdır, çünkü bu kural ABD uygulanmaz. Bizim yazılımımız
herhangi bir ceza veya diskalifiye olmadan gerçek coğrafi bölgeyi kontrol edecektir. 3.5 yada 28
MHz
çift puanlama içerir.
QSO'lar: Her istasyonla aynı band'da sadece bir kez QSO yapılabilir.
ÇARPANLAR: Her biri farklı DXCC Ülkesi ile çalışıldığında 1 (bir) çarpan verilir. Farklı bir bant
kullanılması durumunda aynı Ülke tekrar çarpan alınabilir.
SKOR. [Puanlar x Çarpanlar x QSO sayısı = Sonuç Skoru].
ÜLKELER: ARRL DXCC Ülke listesi ilaveten Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda ve
ABD'de her çağrı alan ayrı bir ülke olarak sayılacaktır. Bu gibi durumlarda, "ana" Ülke çarpan
(JAVEVK-W-ZL) sayılmaz ve SADECE her Çağrı alanı-bölgesi (JA1. 0,0, VE1 ... 0, VK1 .. 8, W1
çalıştı. .. 0, ZL1 ... ZL4) olarak kabul edilebilir.
QSO değişimi: RST + 001'den başlayan Seri-Sıra No ilaveten - CQ Zone numarası verilecektir .
(örneğin: 599-001-15) Türkiye için 599-001-20
ÖDÜL : Tek Operatör Tüm Bandlar ve Çoklu Operatör kategorileri Kıta'lara bölünecektir. Özel
Trophy
her kategoride en iyi istasyona verilecektir. Buna ek olarak, tüm yarışmacıların sitemizden
elektronik
sertifika (.Jpg dosyası) indirmesi için izin verilecektir.
KAĞIT KAYITLI LOG: Kabul edilmemektedir !.
LOGLAR : ELECTRONİK BAŞVURU: Aşağıdaki seçeneklerden birini kullanabilirsiniz;
E-POSTA: CABRILLO formatındaki Log dosyanızı log2018@contestvolta.it adresine e-posta
ile gönderebilirsiniz. Göndereceğiniz e-posta'nın “Konu:” satırında Çağrı adınız ve Kategoriniz
yazmalıdır (Örnek., TA5FA SINGLE-OP 20M veya TA5FA MULTI-OP, gibi). Log'larını epostaya
text olarak yapıştırılmamalı CABRILLO formatında ek dosya olarak gönderilmelidir.

YÜKLEME: Sitemizin ana sayfasındaki Upload linkini kullanmanız ve yönergeyi izleyerek Log
dosyanızı yükleyebilirsiniz (Bu yöntem e-posta yöntemini kullanmıyorsanız yapmalısınız)
CABRILLO dosyasını adı (Örneğin., TA5FA.LOG yada TA5FA.CBR) olmalıdır.
LOG otomatik olarak bir geri bildirim mesajı gönderecek bir robot tarafından kontrol edilecektir.
Sitemizde LOG RECEVIED listesinde alınan loglar yayınlanacaktır. Herhangi bir hata ROBOT
tespit
ettiğinde, bir hata mesajı içeren e-posta alacaksınız. Daha sonra LOG'unuz düzelterek tekrar
gönderebilirsiniz. Cabrillo dönüşüm programları için www.contestvolta.it adresimize bakınız. Log
dönüştürme ile ilgili herhangi bir sorununuz varsa, I2DMI (i2dmi@contestvolta.it e-mail ile) irtibata
geçebilirsiniz.
LOG ALINDI MESAJI SİZE ULAŞMAZ İSE LOG'UNUZU TEKRAR GÖNDERMELİSİNİZ.
LOG'UNUZU EN GEÇ 31-MAYIS TARİHİNE KADAR GÖNDERMELİSİNİZ

