HRVATSKI RADIOAMATERSKI SAVEZ
Dalmatinska 12
HR-10000 ZAGREB
Povjerenstvo za KV
Predmet: odluke na žalbe na neslužbene rezultate natjecanja Zimski KV kup 2014
Na temelju uvida u dostupnu dokumentaciju, zvučne zapise pristigle u roku određenom
Propozicijama natjecanja, natjecateljsko povjerenstvo natjecanja Zimski KV kup 2014 donosi
slijedeće odluke:

1. Žalba 9A8A
Točka 1 ne prihvaća se,bodovi su pravilno obračunati,
Točka 2 prihvaća se nakon pregleda zvučnog zapisa, bodovi se vraćaju, a stanici 9A4J se ne
obračunavaju za tu vezu (0bodova)
Točka 3 prihvaća se nakon pregleda zvučnog zapisa, bodovi se vraćaju, a stanici 9A4J se ne
obračunavaju za tu vezu (0bodova)
2. Žalba 9A3B
Točka 1 prihvaća se i oduzeti su bodovi za vezu bez dodatnih kaznenih bodova
Točka 2 ne prihvaća se, bodovi su pravilno obračunati
Točka 3 ne prihvaća se bodovi su pravilno obračunati, duple veze nisu penalizirane, već su
prikazani bodovi koji su oduzeti , tako da je za tu vezu obračunati broj bodova 0, bez
kaznenih bodova.
Točka 4 ne prihvaća se, pregledom loga je utvrđeno da su bodovi dobro obračunati

3. Žalba 9A3W
Točka 1, prihvaća se, za prvu vezu ne obračunavaju se bodovi, a veza u istom periodu
označena kao dupla se priznaje i odgovarajuće boduje
4. Žalba 9A0Z
Točka 1 prihvaća se, oduzimaju se bodovi za vezu, bez dodatnih kaznenih bodova
Točka 2 prihvaća se, bodovi za vezu se obračunavaju
Prilikom generiranja Error loga, u izviješću za duple veze je prikazan broj bodova koji je
oduzet za vezu, u odnosu na slučaj kad bi ta veza bila priznata. Tako na primjer ako bi za vezu
bilo obračunato 3 boda, u izviješću bi to bilo prikazano kao oduzimanje 3 boda, što ukupno
iznosi 0 bodova kako je to predviđeno i u propozicijama. Za slijedeće natjecanje će se
ispraviti način prikaza kako bi bio u potpunosti razumljiv svim natjecateljima.
Ukupno gledajući, obračun bodova je bio ispravan, a svim natjecateljima se zahvaljujemo na
strpljenju.

Povjerenstvo je prije isteka roka za zaprimanje dnevnika rada u natjecanju, zaprimilo i zvučne zapise
natjecanja od stanica 9A8A, 9A3MR, 9A3R, koji su se uzimali u obzir prilikom rješavanja žalbi.
Povjerenstvo se prilikom razmatranja žalbi, vodilo pravilima natjecanja koja su objavljena na stranici
Hrvatskog radioamaterskog saveza.
Sukladno članku 12. Općih pravila KV natjecanja u organizaciji HRS-a, ove odluke natjecateljskog
povjerenstva su konačne i na njih ne postoji pravo žalbe.
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