Opća pravila domaćih KV natjecanja u organizaciji HRS-a

Namjena ovih pravila je ujednačavanje pravila svih domaćih KV natjecanja u organizaciji Hrvatskoga
radioamaterskog saveza, kako bi se ista unificirala, te kako bi se izbjegla različita tumačenja pravila svakog
pojedinog natjecanja.

1.

Termin natjecanja
Termin natjecanja određuje se za svako natjecanje zasebno, u pravilu u istim periodima svake godine, te
se isti objavljuje najmanje 14 dana prije natjecanja na web stranicama HRS-a.

2.

Frekvencije i vrste rada
Sva domaća KV natjecanja odvijaju se na 80m opsegu.

3.

Vrijeme natjecanja
Točno vrijeme natjecanja i razrada po periodima definira se za svako natjecanje zasebno, uzevši u obzir
druga natjecanja, prostiranja na opsezima u ovisnosti o godišnjem dobu i sl.

4.

Sudionici
Sudionici svih domaćih KV natjecanja su isključivo licencirane radioamaterske postaje koje rade s
teritorija Republike Hrvatske.

5.

Kategorije
Kategorije natjecatelja definiraju se pojedinačnim pravilima svakog natjecanja zasebno.

6.

Ostali uvjeti
Za vrijeme KV natjecanja nije dopušteno mijenjati lokaciju postaje
Broj prijemnika i/ili predajnika nije ograničen, ali se istovremeno smije emitirati samo jedan signal. Svi
prijemnici/predajnici moraju biti unutar kruga od 500 metara.

7.

Raporti
U svim KV natjecanjima izmjenjuje se raport po RS(T) skali, redni broj veze koji obvezno počinje od 001 i
nastavlja se sa svakom idućom vezom do kraja natjecanja. Opcionalno, dodatno se izmjenjuju podaci o
množitelju definirani pravilima svakog pojedinog natjecanja.

8.

Bodovanje i množitelji
Broj bodova za svaku održanu vezu ovisno o vrsti rada te množitelji u natjecanju definiraju se pravilima
svakog natjecanja zasebno.

9.

Natjecateljski dnevnici
Način i adresa dostave definira se za svako natjecanje posebno. Zaprimaju se isključivo natjecateljski
dnevnici u elektroničkom obliku.
Rok za dostavu natjecateljskih dnevnika je najkasnije drugi ponedjeljak po održanom natjecanju, osim
ako Pravilima pojedinog natjecanja nije drugačije određeno.

10. Objava rezultata
Rok za objavu prijavljenih rezultata je najkasnije 7 dana po isteku roka za dostavu natjecateljskih
dnevnika.
Neslužbeni rezultati objavljuju se najkasnije 30 dana nakon održanog natjecanja.

Zajedno s neslužbenim rezultatima objavljuju se javno i svi UBN reporti te dnevnici veza.
Primjedbe na neslužbene rezultate upućuju se elektroničkom poštom na istu adresu kao i dnevnici u
roku od 7 dana po objavi neslužbenih rezultata.
Službeni rezultati objavljuju se nakon rješavanja eventualno pristiglih primjedbi, a najkasnije 30 dana po
objavi neslužbenih rezultata.
11. Oduzimanje bodova
Prilikom crosschecking i UBN procedure poništavaju se:
- sve jedinstvene (unique) veze,
- sve dvostruke veze,
- sve veze s neispravno primljenom pozivnom oznakom korespondenta (BAD – bad call) uz kaznu 2 x
broj obračunatih bodova za tu vezu,
- sve veze kojih nema u dnevniku korespondenta (NIL – not in log) uz kaznu 1 x broj obračunatih bodova
za tu vezu,
- sve veze s neispravno primljenim rednim brojem (BADNR – bad number)
Dodatno, za natjecanja u kojima se razmjenjuju i množitelji poništit će se sve veze s neispravno
primljenom oznakom množitelja (BADM – bad multiplier).
Također, poništit će se sve veze s postajama koje će na bilo koji način protivno pravila natjecanja ili
načela HAM SPIRITA pokušati utjecati na konačan ishod natjecanja (očito favoriziranje pojedinih
postaja, namjerno odašiljanje krivih rednih brojeva, brisanje veza iz dnevnika i sl.).
12. Natjecateljsko povjerenstvo
Za kontrolu regularnosti natjecanja, obradu dnevnika veza i rješavanje primjedbi nadležno je
natjecateljsko povjerenstvo, koje je svojim sastavom identično sastavu KV povjerenstva. Voditelj KV
povjerenstva je ujedno i predsjednik natjecateljskog povjerenstva.
Video i audio zapisi natjecanja od strane sudionika u slučaju primjedbi mogu se prihvatiti kao
vjerodostojni dokaz samo ako su dostavljeni prije isteka roka za žalbe.
Natjecateljsko povjerenstvo je ovlašteno koristiti službene audio i video zapise natjecanja u svrhu
dodatne kontrole, te može provesti i dodatne mjere za kontrolu regularnosti natjecanja u smislu provjere
rada određene postaje uz prisutnost kontrolnog operatora tijekom natjecanja. U slučaju da postaja nad
kojom se želi provesti mjera kontrole istu ne dopusti, sve veze tijekom natjecanja s tom postajom bit će
poništene.
Naknadno mijenjanje dnevnika veza van natjecanja u smislu dopisivanja veza ili bilo koje druge slične
radnje tijekom i nakon natjecanja u svrhu namjernog izazivanja pogrešaka i kazni kod konkurentskih
postaja bit će kažnjene diskvalifikacijom postaje.
Za sva dodatna tumačenja pravila svakog pojedinog natjecanja nadležno je natjecateljsko povjerenstvo.
Sve primjedbe na neslužbene rezultate te odluke povjerenstva bit će objavljene javno.
Odluke povjerenstva su konačne i na njih ne postoji pravo žalbe.
Svi sudionici dostavom dnevnika ujedno prihvaćaju Pravila natjecanja (pojedinačna i opća), te potvrđuju
da su u natjecanju radili u skladu s istima.
Natjecateljsko povjerenstvo ima pravo provjeriti bazu podataka HRS-a glede svih prijavljenih podataka
natjecatelja važnih za natjecanje (članstvo kluba, godine, operatorski razred, adresa isl), kao i bazu
podataka HAKOM-a (punovaljanost radio amaterske dozvole). Uploadom dnevnika na robot se smatra
da je pojedini natjecatelj dao Izričitu privolu za takvu kontrolu osobnih podataka.

13. Diskvalifikacije
Sve postaje za koje se utvrdi nepoštivanje neke od točki Općih ili pojedinačnih Pravila natjecanja ili
važećih zakonskih propisa kojima je regulirana radioamaterska služba bit će diskvalificirane.
Odluke o diskvalifikaciji donosi natjecateljsko povjerenstvo.

