REGULAMIN
2022 CQ World-Wide WPX RTTY Contest
Data: 12-13 lutego 2022
Początek: 0000 UTC Sobota, Koniec: 2359 UTC Niedziela

I. Cel:
Dla amatorów z całego świata, aby nawiązali jak najwięcej łączności i prefixów w czasie
trwania zawodów.

II. Cza pracy:
48 godzin. Stacje SO (jeden operator) mogą pracować przez 30 z 48 godzin – czasy
przerw muszą wynosić minimum 60 minut, podczas których żadne QSO nie jest
rejestrowane. Stacje MO (multioperator) mogą pracować przez pełne 48 godzin.
III. Pasma:
Można używać tylko pasm 3,5, 7, 14, 21 i 28 MHz.Zachęca się do
przestrzegania ustalonych band planów.
IV. GRUPY KONTROLNE:
Raport RST plus numer kolejny łączności zaczynający się od 001 dla pierwszego QSO.
Uwaga: Uczestnicy Multi-Two, Multi-Unlimited i Multi-Distributed używają oddzielnej
numeracji na każdym paśmie.
V. PUNKTACJA:
Punkt: Ostateczny wynik to wynik sumy punktów za QSO pomnożony przez liczbę różnych
zaliczonych prefiksów.
B. Punkty za QSO: Stacja może nawiązać po jednym QSO na każdym paśmie w celu
uzyskania zaliczenia punktów za QSO:
1. Łączności między stacjami na różnych kontynentach dają trzy (3) punkty na 28, 21 i
14 MHz oraz sześć (6) punktów na 7 i 3,5 MHz.

2. Łączności między stacjami na tym samym kontynencie, ale w różnych krajach dają
dwa (2) punkty na 28, 21 i 14 MHz oraz cztery (4) punkty na 7 i 3,5 MHz

3. Łączności między stacjami w tym samym kraju dają jeden (1) punkt
28, 21 i 14 MHz oraz dwa (2) punkty na 7 i 3,5 MHz.
C. Mnożniki prefiksów: Mnożnik prefiksu to liczba poprawnych zaliczonych prefiksów. Każdy
PREFIKS jest liczony tylko raz, niezależnie od pasma lub liczby zaliczonych tego samego
prefiksu.
1. PREFIKS to kombinacja liter i cyfr, która tworzy pierwszą część wywołania amatorskiego.
Przykłady: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000 itd. Wszelkie różnice w
numeracji, literach lub kolejności będą traktowane jako oddzielny prefiks. Stacja pracujące
z podmiotu DXCC innego niż wskazywany przez jej znak wywoławczy jest zobowiązana do
łamania swojego znaku. Łamany prefiks musi być zgodny prefiksem kraju/ obszaru z
którego nawiązane są łączności. W przypadku pracy ze znakiem łamanym oznaczenie
łamanie stanie się prefiksem. Przykład: N8BJQ operujący z Wake Island oznaczałby
N8BJQ/KH9 lub N8BJQ/ NH9. KH6XXX działający z Ohio musi używać zgodnego prefiksu dla
8. okręgu USA (/ W8, /AD8, itd.). Oznacznikom łamania bez liczb zostanie przypisane zero
(Ø) po drugiej literze oznaczenia łamania, aby utworzyć prefix. Przykład: PA/N8BJQ stanie
się PAØ. Wszystkim znakom bez numerów zostanie przypisane zero (Ø) po pierwszych
dwóch literach tworzących prefiks. Przykład: XEFTJW liczy się jako XEØ. Jako prefiksy nie są
liczone morskie łamania klasy licencji mobilnych, mobilnych, /A, /E, /J, /P ani innych.
2. Zachęcamy do wzięcia udziału w specjalnych wydarzeniach, okolicznościach i innych
stacjach z unikalnymi prefiksami. Prefiksy muszą być wydane lub dozwolone przez organ
wydający licencje w kraju prowadzenia działalności.
VI. KATEGORIE KLASYFIKACYJNE:
Korzystanie z pomocy powiadamiania np. Skimmer lub Reverse Beacon Network jest
dozwolone we wszystkich kategoriach, z wyjątkiem klasycznej pracy (CLASSIC)
pojedynczego operatora.
A. Kategorie pojedynczego operatora: Jedna osoba (operator) wykonuje wszystkie
czynności związane z obsługą i rejestracją. Nie ma ograniczeń co do zmian pasm. W
dowolnym momencie dozwolony jest tylko jeden nadawany sygnał.
1. Pojedynczy operator SO HIGH (wszystkie pasma lub pojedyncze pasma):
Całkowita moc wyjściowa nie może przekraczać 1500 watów.

2. Pojedynczy operator (SO LOW) (wszystkie pasma lub pojedyncze pasma):
Całkowita moc wyjściowa nie może przekraczać 100 watów.
3. Pojedynczy operator (SO QRP) (wszystkie pasma lub pojedyncze pasma):
Całkowita moc wyjściowa nie może przekraczać 5 watów.
B. Kategorie pojedynczego operatora: Każdy uczestnik z pojedynczym operatorem, który
spełnia wymagania, może RÓWNIEŻ wprowadzić jedną z poniższych kategorii, dodając
odpowiednią linię (CATEGORY-OVERLAY) w nagłówku pliku dziennika Cabrillo. Pozycje
kategorii nakładek zostaną wymienione osobno w wynikach, ocenione jako Wszystkie
pasma i pogrupowane według High Power i Low Power (w tym QRP).
1. Tribander/pojedynczy element (TB-WIRES):Podczas zawodów uczestnik może używać
tylko jednego (1) trójpasmowego (dowolnego typu, z pojedynczą linią zasilającą z
nadajnika do anteny) na 10, 15 i 20 metrów oraz jednoelementowych anten na 40 i 80
metrów. W tej kategorii nie są dozwolone oddzielne anteny odbiorcze.
2. Początkujący (ROOKIE):Aby wziąć udział w tej kategorii, operator musi mieć w dniu
zawodów licencję radioamatorską na okres trzech (3) lat lub mniej. Data uzyskania przez
operatora pierwszej licencjimusibyć wskazane w polu SOAPBOX. Operator, który zdobył
plakietki we wcześniej opublikowanych zawodach CQ, nie kwalifikuje się do kategorii
ROOKIE.
3. Operator klasyczny (CLASSIC): Uczestnik będzie używał tylko jednego radia i może
pracować do 24 z 48 godzin –czasy przerw to minimum 60 minut podczas których żadne
QSO nie jest logowane. Jeśli log pokazuje więcej niż 24 godziny pracy, to tylko pierwsze 24
godziny będą liczone jako ostateczny wynik. Korzystanie z jakiejkolwiek pomocy
powiadamiania np. Skimmer lub Reverse Beacon Network jest zabronione (patrz zasada
IX.B) podczas trwania zawodów. Zabronione jest również odbieranie w trakcie nadawania.
4. Młodzież (YOUTH): Na początku zawodów operator miał 25 lat lub mniej. Podaj rok
urodzenia w polu SOAPBOX.
C. Kategorie (MO) -tylko wszystkie pasma: Więcej niż jedna osoba musi mieć
udział w ostatecznym wyniku podczas oficjalnego czasu zawodów. Wybierz
kategorię na podstawie liczby transmitowanych sygnałów lub liczby lokalizacji.
1. Pojedynczy nadajnik (MULTI-ONE): W dowolnym momencie dozwolony jest tylko jeden
nadawany sygnał. W ciągu godziny zegarowej (od 00 do 59 minut) można dokonać
maksymalnie dziesięciu (10) zmian pasma. Na przykład zmiana z 20 metrów na 40
metrów, a następnie powrót do 20 metrów liczy się jako dwie zmiany pasma. Użyj
numeracji ciągłej dla całego logu.
a. HIGH (wysoka moc). Całkowita moc wyjściowa każdego nadawanego
sygnału nie może przekraczać 1500 watów.

b. LOW (niska moc). Całkowita moc wyjściowa każdego nadawanego sygnału
nie może przekraczać 100 watów.
2. Dwa nadajniki (MULTI-DWA): W dowolnym momencie na dwóch różnych pasmach
dozwolone są maksymalnie dwa nadawane sygnały. Oba nadajniki mogą pracować na
dowolnej stacji. Może pracować tylko jedna stacja na pasmo, niezależnie od używanego
nadajnika. Log musi wskazywać, który nadajnik wykonał każde QSO (kolumna 81
szablonu CABRILLO QSO dla zawodów CQ). Każdy nadajnik może dokonać maksymalnie
ośmiu (8) zmian pasma w ciągu godziny zegarowej (od 00 do 59 minut). Użyj oddzielnej
numeracji QSO na każdego pasma. Całkowita moc wyjściowa każdego nadawanego
sygnału nie może przekraczać 1500 watów.
3. Multi nadajnik (WIELOKROTNY BEZ OGRANICZEŃ): Maksymalnie pięć nadawanych
sygnałów, po jednym na pasmo, w dowolnym momencie. Jednocześnie może być
aktywnych pięć pasm. Użyj oddzielnej numeracji QSO dla każdego pasma. Całkowita moc
wyjściowa każdego nadawanego sygnału nie może przekraczać1500 watów.
4. Rozproszony multi nadajnik (wielo rozproszony): Maksymalnie pięć nadawanych
sygnałów, po jednym na paśmie, w dowolnym czasie, ze stacji w różnych lokalizacjach. Całe
wyposażenie (nadajniki, odbiorniki, wzmacniacze, anteny, itp.) musi znajdować się w tej
samej jednostce DXCC i strefie CQ, łącznie ze sprzętem zdalnie sterowanym. Jednocześnie
może być aktywnych pięć pasm. Użyj oddzielnej numeracji dla każdego pasma. Całkowita
moc wyjściowa każdego nadawanego sygnału nie może przekraczać 1500 watów. Nagłówek
dziennika Cabrillo musi zawierać następujące wiersze: CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP,
CATEGORY-STATION: DISTRIBUTED. Zasady XE, XF i XG nie dotyczą tej kategorii.
D. Lista kontrolna: Wpis przesłany w celu pomocy przy sprawdzaniu dziennika. Wpis nie
będzie miał punktacji w wynikach, a log nie zostanie upubliczniony.
VII. NAGRODY:
Log jednopasmowy będzie kwalifikował się tylko do nagrody jednopasmowej.
A. PLAKIETY są przyznawane w celu wyróżnienia najlepszych wyników w
wielu kategoriach. Zobacz aktualną listę plakietek i sponsorów na <
www.cqwpxrtty.com/plaques.htm >.
Za każde zgłoszenie zostanie przyznana tylko jedna plakietka. Stacja, która zdobędzie
plakietkę, nie będzie brana pod uwagę przy przyznawaniu nagrody podobszaru. Nagroda
ta zostanie przyznana zdobywcy drugiego miejsca w danym obszarze, jeśli liczba zgłoszeń
uzasadnia przyznanie nagrody.
B. Certyfikaty:Certyfikaty elektroniczne zostaną udostępnione do pobrania dla
wszystkich, którzy zgłoszą zgłoszenie na czas.

VIII. WSPÓŁZAWODNICTWO KLUBOWE:
Punktacja klubowa to łączny wynik z logów przesłanych przez członków klubu. Istnieją
dwie odrębne kategorie WSPÓŁZAWODNICTWA KLUBOWEGO.
A. Kluby USA: Uczestnictwo jest ograniczone do członków klubu zamieszkałych w
promieniu 250 mil od centrum obszaru klubu.
B. Kluby DX-owe: Uczestnictwo jest ograniczone do członków klubu mieszkających ALBO
w kraju DXCC, w którym znajduje się klub, LUB w promieniu 400 km od centrum klubu.
C. Ogólne zasady klubu:
1. Organizacje narodowe (np. JARL, REF lub DARC) nie kwalifikują się do rozgrywek
klubowych.
2. Jeden

operator

może

zgłosić

przynależność

tylko

do

jednego

klubu.

Wyniki

wielooperatorskie mogą być przydzielane wielu klubom jako procent liczby członków
klubu uczestniczących w zawodach. Wpis w logu musi zawierać pełną nazwę klubu (i
przydział klubu w przypadku udziału wielooperacyjnej).
3. Aby klub znalazł się na liście wyników, organizator musi otrzymać co najmniej cztery logi.
Wpisy do dziennika kontrolnego nie są wliczane do punktacji klubowej.
4. Słowo „zamieszkać” należy zdefiniować jako: Zamieszkać na stałe lub nieprzerwanie
lub zajmować miejsce jako stałe, stałe i główne miejsce zamieszkania danej osoby
dla celów prawnych.

IX. DEFINICJE POJĘĆ:
A. Lokalizacja stacji: Obszar, w którym znajdują się wszystkie nadajniki, odbiorniki,
wzmacniacze i anteny. Wszystkie nadajniki, odbiorniki i wzmacniacze muszą znajdować się
w jednym okręgu o średnicy 500 metrów. Anteny muszą być fizycznie połączone liniami
transmisyjnymi RF z nadajnikami, odbiornikami i wzmacniaczami.
B. Pomoc w znalezieniu korespondenta: Wykorzystanie jakiejkolwiek technologii lub innego
źródła, które zapewnia operatorowi identyfikację znaku wywoławczego lub mnożnika
sygnału, innego niż jednokanałowy dekoder RTTY. Obejmuje to między innymi korzystanie z
wielokanałowego dekodera RTTY, klastra DX, stron internetowych z spottingiem DX (np. DX
Summit), lokalnej lub zdalnej technologii dekodowania znaku wywoławczego i częstotliwości
(np. RTTY Skimmer lub Reverse Beacon Network ) lub uzgodnień operacyjnych z innymi
osobami.

X. ZASADY OGÓLNE DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:
A. Uczestnicy muszą działać w granicach wybranej kategorii podczas
wykonywania jakichkolwiek czynności, które mogą wpłynąć na ich osiągnięty
wynik.
B.Dla każdego wpisu należy użyć innego znaku wywoławczego. Tylko znak
wywoławczy uczestnika może być używany do wspomagania punktacji uczestnika.
C.Nie przekraczaj całkowitego ograniczenia mocy wyjściowej wybranej kategorii na
żadnym paśmie. Całkowita moc wyjściowa na dowolnym paśmie w dowolnym momencie
jest mierzona na końcowym wyjściu aktywnego wzmacniacza (wzmacniaczy).
D. Samospotowanie lub proszenie o spotowanie siebie jest niedozwolone.
MI.Wszystkie operacje muszą odbywać się z jednej lokalizacji stacji. Zdalna obsługa jest
dozwolona, jeśli fizyczna lokalizacja wszystkich nadajników, odbiorników i anten znajduje
się w jednej lokalizacji stacji. Zdalnie obsługiwana stacja musi przestrzegać wszystkich
licencji stacji, licencji operatora i ograniczeń kategorii. Użyty znak wywoławczy musi być
wydany lub zatwierdzony przez organ regulacyjny lokalizacji stacji.
F.Odbiorniki zdalne poza lokalizacją stacji nie są dozwolone.
G.W danej chwili dozwolony jest tylko jeden sygnał na paśmie. Gdy dwa lub więcej
nadajników jest obecnych na tym samym paśmie, MUSI być używane urządzenie
sprzętowe, aby zapobiec więcej niż jednemu sygnałowi w tym samym czasie.
H.Naprzemienne CQ na dwóch lub więcej częstotliwościach na tym samym paśmie nie jest
dozwolone.
I.Wszystkie prośby o kontakt, odpowiedzi na wezwania oraz kopiowanie znaków
wywoławczych i wymiany w zawodach muszą być wykonane w czasie trwania
zawodów, z wykorzystaniem trybu i częstotliwości zawodów.
J.Korekta zarejestrowanych znaków wywoławczych i wymian po zawodach za pomocą
jakiejkolwiek bazy danych, nagrań, poczty elektronicznej lub innych metod
potwierdzania QSO jest niedozwolona.

K.Zarejestrowane znaki wywoławcze muszą być takie same, jak te wymieniane drogą
radiową przez uczestników podczas QSO.
L.Dozwolony jest tylko RTTY (45,45 bodów, przesunięcie 170 Hz).

XI. INSTRUKCJE DO LOGOWANIA:
Elektroniczne przesyłanie logów jest wymagane dla wszystkich uczestników.
A. Dziennik MUSI zawierać następujące informacje dla każdego łączności: poprawna
data i czas w UTC, częstotliwość (lub pasmo), znak wywoławczy stacji, która
pracowała, grupa nadana, grupa odebrana. Dziennik bez wszystkich wymaganych
informacji może zostać przeklasyfikowany do Checklog. Łączności powinny być
rejestrowane natychmiast po ich zakończeniu. Stacje zawodniczące o nagrody
światowe, kontynentalne i USA muszą podawać dokładne częstotliwości dla wszystkich
łączności w logu.
B. Uczestnicy jednopasmowi są zobowiązani do przesłania wszystkich łączności
nawiązanych podczas zawodów, nawet jeśli są nawiązane na innych pasmach. Tylko
łączności nawiązane na paśmie określonym w nagłówku Cabrillo będą brane pod uwagę
do celów punktacji. Logi z kontaktami tylko na jednym paśmie będą klasyfikowane jako
kategoria jednopasmowa.
C. Format pliku CABRILLO jest standardem dla dzienników. Zobacz:
<www.cqwpxrtty.com/cabrillo.htm > aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące
wypełniania nagłówka pliku CABRILLO. Niepoprawne wypełnienie nagłówka może
skutkować umieszczeniem wpisu w niewłaściwej kategorii lub przeklasyfikowaniem go
na Checklog. Uwaga: Stacje amerykańskie muszą wskazywać lokalizację stacji w
nagłówku CABRILLO (np. LOCATION: OH). Zobacz regułę VI.C.4, aby uzyskać
instrukcje dotyczące nagłówka CABRILLO dla kategorii Multi-Transmitter Distributed.
D. Logi należy przesłać tylko w formie elektronicznej. Przesyłanie dzienników
dokonuje się poprzez stronę: <www.cqwpxrtty.com/logcheck >.
E. Instrukcje dla logów elektronicznych NON-CABRILLO: Jeśli nie możesz przesłać
dziennika w formacie CABRILLO, skontaktuj się z Dyrektorem Zawodów w celu uzyskania
pomocy przy przesłaniu innego formatu.
F. Potwierdzenie otrzymania logu: Wszystkie otrzymane logi zostaną potwierdzone emailem. Listę otrzymanych dzienników można znaleźć pod adresem
<www.cqwpxrtty.com > .
XII. TERMIN PRZESYŁANA LOGÓW:
A. Logi należy nadsyłać W CIĄGU PIĘCIU (5) DNI po zakończeniu zawodów: nie później niż
do 2359 UTC 18 lutego 2022. Przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje, że zostanie
ono uznane za spóźnione.

B.O przedłużenie można poprosić e-mailem na adres <dyrektor@cqwpxrtty.com >.
Żądanie musi zawierać uzasadniony powód i musi zostać dotrzeć przed upływem terminu
przesyłana logów. Przedłużenia przyznawane są wyłącznie po potwierdzeniu przez
Dyrektora Zawodów.
C. Logi przesłane po terminie mogą być wymienione w wynikach, ale nie kwalifikują się
do nagród.
XIII. WYNIKI:
Komisja Zawodowa CQ WPX RTTY jest odpowiedzialna za sprawdzanie i rozstrzyganie
zgłoszeń do zawodów. Od uczestników oczekuje się przestrzegania zasad i najlepszych
praktyk radioamatorskich. Naruszenie zasad zawodów lub niesportowe zachowanie
może skutkować wszczęciem przez Komisję postępowania dyscyplinarnego.
A. Niesportowe zachowanie: Przykłady niesportowego zachowania obejmują między
innymi:
1. ARANŻOWANIE lub POTWIERDZANIE jakichkolwiek łączności podczas zawodów przy
użyciu JAKICHKOLWIEK nieamatorskich środków radiowych, takich jak telefony,
Internet, komunikatory, czaty, VoIP, media społecznościowe lub strony internetowe.
2. Nadawanie przez uczestnika na częstotliwościach poza warunkami licencji.
3.
Zmiana godzin w logu w celu dostosowania do zasad zmiany pasma lub czasu
wolnego.
4. Zaliczanie nadmiernie nieweryfikowalnych QSO lub nieweryfikowalnych mnożników.
5. Sygnały o nadmiernej szerokości pasma (np. rozpryski, kliknięcia) lub
harmoniczne na innych pasmach.
6.Praca stacji nawiązującej więcej niż 3 łączności bez podawania swojego znaku
wywoławczego.
B. Działania dyscyplinarne: W przypadku naruszenia, uczestnik podlega dyskwalifikacji
według uznania Komisji.
1. DYSKWALIFIKACJA: Zgłoszenie będzie umieszczone na końcu opublikowanych
wyników i nie kwalifikuje się do nagrody.
2. Powiadomienie o działaniach Komitetu zostanie wysłane pocztą elektroniczną na
adres podany przy zgłoszeniu logu. Uczestnik ma pięć dni na odwołanie się od
decyzji do Dyrektora Zawodów. Po tym czasie decyzja jest ostateczna.
3.Uczestnik może wycofać przesłany log z dowolnej przyczyny w ciągu 30 dni od terminu
upływu terminu przesyłanie logów
Skontaktuj się z dyrektorem zawodów, aby uzyskać instrukcje.
4. Komisja zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii na podstawie zbadania logu
lub innych informacji.

C. Sprawdzanie logu: Wszystkie logi są sprawdzane za pomocą niestandardowego
oprogramowania i ludzkiej oceny.
1. Zduplikowane łączności są usuwane bez dodatkowej kary.
2. Łączności z nieprawidłowo odebraną grupą są usuwane bez dodatkowej
kary.
3. Błędy znaku wywoławczego lub znaki wywoławcze nie znalezione w innym logu
są usuwane i otrzymują karę w wysokości dwukrotności wartości punktów za
QSO za ten kontakt.
4. Łączności, które nie spełniają zasad zmiany pasma dla wpisów wielooperatorskich, są
usuwane bez dodatkowej kary.
XIV. OŚWIADCZENIE:
Przesyłając log CQ WPX RTTY Contest i biorąc pod uwagę wysiłki Komitetu CQ WPX RTTY
Contest dotyczące przeglądu i oceny tego logu, uczestnik bezwarunkowo i nieodwołalnie
zgadza się, że:
1) przeczytał i zrozumiał zasady kwestionować i wyraża zgodę na ich związanie,
2) działał zgodnie z wszelkimi zasadami i przepisami dotyczącymi krótkofalarstwa dla
lokalizacji stacji,
3) wyraził zgodę na udostępnienie wpisu do dziennika
4) wyraził zgodę na dokonane dyskwalifikacje i inne decyzje Komisji są oficjalne i
ostateczne. Jeśli uczestnik nie chce lub nie jest w stanie wyrazić zgody na wszystkie
powyższe, uczestnik nie powinien przesyłać zgłoszenia ani przesyłać zgłoszenia wyłącznie
jako Checklog.

Pytania dotyczące zawodów CQ WPX RTTY można przesyłać pocztą elektroniczną
do dyrektora zawodów CQ WPX RTTY <dyrektor@cqwpxrtty.com >.

Żródło: https://www.cqwpxrtty.com/rules/WPX_RTTY_Rules_2022_en.pdf

Tłumaczył na PL:
Krzysztof, sp5kp, sn5n, https://sp5kp.pzk.pl/
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