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IARU 1 regiono UTB varžybų
NUOSTATAI
Kiekvienais metais IARU 1 regione vyksta VFH/UHF/SHF varžybos, kurias kasmet
teis÷jauja vis kita nacionalin÷ organizacija. Siekiant populiarinti UTB ryšius Lietuvoje,
LRMD nusprend÷ įsteigti ir nacionalinę šių varžybų įskaitą.
Tikslas: populiarinti UTB radijo ryšį bei kelti dirbančių ultratrumposiose bangose radijo
m÷g÷jų meistriškumą
Dalyviai: Lietuvos ir kiti IARU 1 regiono licencijuoti radijo m÷g÷jai. Komanda varžybų
metu gali naudoti tik vieną šaukinį. Varžybų dalyviai privalo laikytis licencijos
reikalavimų, varžybų nuostatų, Etikos ir Sportin÷s etikos kodeksų.
Data:
1. trečias pilnas birželio savaitgalis – 50 MHz
2. pirmas pilnas rugs÷jo savaitgalis – 144 MHz
3. pirmas pilnas spalio savaitgalis – 432 MHz ir aukščiau
Laikas: nuo 14.00 UTC šeštadienį iki 14.00 UTC sekmadienį.
Darbo rūšys: telegrafas (CW) ir telefonija (SSB ir FM).
Kontroliniai numeriai: RS(T), ryšio eil÷s numeris pradedant 001 ir pilnas WW
lokatorius(šešiaženklis).
Taškai:1 taškas už 1 kilometrą diapazonuose nuo 50 MHz iki 24 GHz, 2 taškai už 1
kilometrą 47 GHz diapazone, 3 taškai už 1 kilometrą 80 GHz diapazone.
Su viena stotimi diapazone įskaitomas tik vienas ryšys - nepriklausomai nuo darbo rūšies
viename diapazone. 144MHz diapazone su ta pačia stotimi pakartotas ryšys, ataskaitoje
nepažym÷tas kaip “pakartotas” (DUPE arba “0” taškų), sąlygoja dešimteriopą taškų
baudą, kuri atimama iš suteis÷jauto rezultato. Unikalūs ryšiai užskaitomi, netgi jeigu jie
sutinkami tik vieno dalyvio ataskaitoje. Jeigu neteisingai priimtas RST, eil÷s numeris ar
lokatorius, QSO neįskaitomas tik neteisingai pri÷musiajam. Galutinis rezultatas
gaunamas iš taškų sumos už visus galiojančius ryšius at÷mus baudos taškus.
Įskaita:
1. Vienas operatorius. Varžybų metu draudžiama naudotis bet kokia tiesiogine ar
netiesiogine kitų asmenų pagalba, susijusia su ryšio korespondento radimu, antenų
krypčių nustatymu, ryšio užmezgimu, informacijos pri÷mimu, registravimu ir

koregavimu. Operatoriui leidžiama steb÷ti DX skelbtuv÷s (DX Cluster – angl.)
informaciją.
2. Visi kiti dalyviai. Tik vienas siųstuvas gali būti naudojamas vienu metu. Visa stoties
įranga (siųstuvai, imtuvai, antenos ir kt.) gali išsid÷styti ne didesnio kaip 500 metrų
skersmens apskritimo ribojamame plote. Visą varžybų laiką varžybose dalyvaujanti stotis
turi dirbti iš tos pačios pozicijos.
Apdovanojimai:
Šio diapazono įskaitoje pirmąsias tris vietas už÷musios LY stotys apdovanojamos
LRMD
atminimo
diplomais.
Už geriausią pasiekimą susumavus trijų turų rezultatus toje pačioje įskaitoje nugal÷tojas
(komanda) apdovanojama LRMD taure. Įskaitoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 3
dalyviai.
R÷m÷jai, suderinę su LRMD UTB menedžeriu, gali skirti papildomus prizus.
Ataskaitas siunčia visi varžybų dalyviai, dirbę iš Lietuvos teritorijos. Ataskaitos ne
v÷liau kaip per 1 savaitę po varžybų turi būti išsiųstos šiuo adresu:
utb@lrmd.lt
Ataskaitų forma: REG1TEST (EDI). Ją generuoja aparatiniai žurnalai TacLog, CGlog,
LYLogMaker. Failo pavadinime turi būti nurodytas šaukinys ir diapazonas, pvz.
"ly1xxx_50.log". Taškus suskaičiuoti nebūtina. Ataskaitos atsiuntimas reiškia, kad
varžybų dalyvis sutinka su varžybų nuostatais.
Teis÷javimas: LRMD UTB menedžeris/teis÷jų kolegija atsakinga už monitoringą
varžybų metu ir diskvalifikuoja dalyvius už varžybų nuostatų, etikos ir sportin÷s etikos
kodeksų nesilaikymą. Ne v÷liau kaip per 7 savaites po varžybų, teis÷jų kolegija turi
patikrinti kiekvieno dalyvio duomenis (šaukinys, lokatorius, diapazonas, įskaita, ar
laik÷si visų varžybų nuostatų, etikos ir sportin÷s etikos kodeksų reikalavimų ir pan.) ir
visų dalyvių ataskaitų kopijos (išskirstytos pagal įskaitas ir diapazonus, kur įmanoma)
turi būti išsiųstos tas varžybas teis÷jaujančiai nacionalinei organizacijai IARU 1 regiono
varžybų nuostatuose nustatyta tvarka ir laiku (konkreti teis÷jaujanti nacionalin÷
organizacija skelbiama IARU 1 regiono internetiniuose puslapiuose ). Varžybų ataskaitos
atsiuntimas teis÷jams reiškia, kad dalyvis sutinka su varžybų nuostatais. Teis÷jų priimtas
sprendimas yra galutinis ir neskundžiamas.
LRMD UTB menedžeris

