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РЕГЛАМЕНТ
змагання «Кубок Черкащини - 2019»

Змагання започатковані Громадською Спілкою «Черкаський обласний радіоклуб»
До участі в змаганнях запрошуються радіоаматори всіх країн.
І. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПЕРШОСТІ
1.2. Цілі заходу: порівняння досягнень учасників змагання з радіозв’язку на
короткохвильових діапазонах (далі - КХ-діапазонах) та визначення переможців відповідно до
цього Регламенту.
1.3. Завдання заходу:
- популяризація радіоспорту та заохочення до участі в змаганнях;
- популяризація роботи малою потужністю;
- визначення переможців радіоспортсменів - короткохвильовиків;
- підвищення операторської майстерності учасників змагань.
- залучення до систематичних занять з радіозв’язку на коротких радіохвилях широкого кола
молоді;
- подальшого вдосконалення обладнання аматорських радіостанцій.
ІІ. СТРОКИ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОСТІ
2.1. Строки проведення заходу:
Початок: 06_вересня_ 2019 р. в 15:00 UTC
Завершення: «06»_вересня _ 2019 р. в 16:59 UTC
Види випромінювання: CW, SSB
Диапазони: 80 м
2.2. Місце проведення заходу:
2.2.1. Змагання проводиться заочним способом.
2.2.2. Місце обирається оператором (операторами) аматорських радіостанцій самостійно за
своїм рішенням з урахуванням вимог Регламенту аматорського радіозв’язку України,
затвердженим рішенням НКРЗІ від 21.10.2010 № 475 (зі змінами).
ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОСТІ
3.1. Організація проведення заходу:
3.1.1. Захід організується відповідно до Плану основних заходів Громадської Спілки
«Черкаський обласний радіоклуб» на 2019 рік.
3.1.2. Організатор проведення заходу – Громадської Спілки «Черкаський обласний
радіоклуб».
3.2. Керівництво заходу:
3.2.1. Загальне керівництво проведенням змагань здійснює Рада Громадської спілки
«Черкаський обласний радіоклуб».
3.2.2. Безпосереднє проведення змагань, покладається на Суддівську колегію та Головного
суддю заходу.

ІV. ХАРАКТЕР ЗАХОДУ. ЗАЛІКОВІ ГРУПИ
(особисті, командні, особисто-командні)
4.1. Змагання особисто-командні.
4.2. Залікові групи
A – Один оператор ( Черкаська область)
B – Один оператор ( Інші )
C - Колективні радіостанції (Черкаська область)
D – Колективні радіостанції (інші )
4.3. Учасники змагань використовують тільки позивні сигнали згідно своєму основному
Дозволу на експлуатацію аматорської радіостанції.
V. УЧАСНИКИ ЗАХОДУ
До участі у змаганнях запрошуються оператори всіх колективних та індивідуальних
аматорських радіостанцій, розташованих на всіх адміністративних територіях України та
світу.
VI. ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОСТІ
6.1. Змагання проводиться на діапазоні - 80 метрів. Вид випромінювання: CW, SSB
6.2. Пропонуються наступні ділянки частот:
CW – 3510 - 3550 кГц,
SSB – 3600 – 3650 кГц.
6.3. Вихідна потужність передавача аматорської радіостанції: відповідно з Дозволом на
експлуатацію аматорської радіостанції учасника, але не більше ніж 100 Вт, (LP).
6.4. Виклик в змаганні - "CQ CHCUP".
6.5. Тривалість змагання 2 години, що розподілені на 4 міні-тура по 30 хвилин:
1 міні-тур: 15.00 – 15.29 (включно);
2 міні-тур: 15.30 – 15.59 (включно);
3 міні-тур: 16.00 – 16.29 (включно);
4 міні-тур: 16.30 – 16.59 (включно).
6.6. Повторні радіозв’язки дозволяється проводити в різних міні-турах або різними видами
випромінювання в межах одного туру.
6.5. Контрольні номери
6.5.1. Контрольний номер учасників груп А, С (Черкаська область) складається з рапорту і
номера URDA района, наприклад: 599 CH05 (CW), або 59 CH05 (SSB)
Список міст та районів Черкаської області за номерами URDA наведений у Таблиці 1.
Список міст та районів Черкаської області за номерами URDA
Номер за URDA
СH01
CH02
CH03
CH04
CH05
CH06
CH07
CH08
CH09

Назва міста, району Черкаської області
м. Черкаси. Придніпровський р-н
м. Черкасси. Сосновський р-н
м. Ватутіно
Городищенський р-н
Драбівський р-н
Жашківський р-н
Звенигородський р-н
м. Золотоноша
Золотоніський р-н

Таблиця 1

CH10
CH11
CH12
CH13
CH14
CH15
CH16
CH17
CH18
CH19
CH20
CH21
CH22
CH23
CH24
CH25
CH26
CH27

Кам’янський р-н
м. Канів
Канівський р-н
Катеринопільский р-н
Корсунь-Шевченковський р-н
Лисянський р-н
Маньківський р-н
Монастирищенський р-н
м. Сміла
Смілянський р-н
Тальнівський р-н
м. Умань
Уманьський р-н
Христинівський р-н
Черкаський р-н
Чигиринський р-н
Чорнобаївський р-н
Шполянський р-н

6.5.2. Контрольний номер учасників групи В, D (інші області та країни) складається з
рапорта та порядкового номера зв’язку, наприклад: 599 001.
Передача нулів в контрольному номері обов’язкова, нумерація зв’язків наскрізна в продовж
всього часу змагання.
При проведенні зв’язків телеграфом в контрольному номері дозволяється використовувати
замінники «0» = «Т»; «1» = «А»; «9» = «N»
6.6. Очки
Для всіх учасників:
- за QSO с радіостанціями Черкаської області нараховується 3 очка;
- за QSO з іншими учасниками - 1 очко.
6.7. Множник
За номера URDA міст та районів Черкаської області нараховуються очки в кожному виді
випромінювання один раз за весь час змагань. Максимальний множник за один URDA – 2
(CW +SSB).
6.7. Підрахунок результатів
Для всіх учасників кінцевим є результат множення суми очок, набраних за зв’язки, на
сумарний множник.
6.8. Судійство проводиться на підставі одержаних від учасників звітів методом
комп’ютерної перевірки. Радіозв’язки не зараховуються та виключаються з підрахунку в
наступних випадках:
- якщо Судейська Колегія не одержала звіт кореспондента;
- якщо зв’язок не підтверджений звітом кореспондента;
- якщо є помилки в контрольних номерах та позивних (зв’язок знімається у обох
кореспондентів);
- якщо час проведення зв’язку не співпадає більш ніж на 3 хвилини.
Термін "звіт до заліку не приймається" в цьому Регламенті означає, що приведені в даному
звіті зв’язки нікому не зараховуються.

VІІ. БЕЗПЕКА ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ПЕРШОСТІ
7.1. Дотримання заходів безпеки покладається на операторів індивідуальних аматорських
радіостанцій (далі - АРС) та керівників колективних АРС.
7.2. Учасники заходу - оператори індивідуальних та керівники колективних РАС зобов’язані
неухильно дотримуватись правил безпеки та протипожежної безпеки, державних санітарних
норм і попереджувати випадки порушення цих правил та норм іншими особами.
7.3. Винні особи за невиконання вимог безпеки, що стали причиною виникнення
надзвичайних подій під час проведення заходу, можуть бути притягнути до відповідальності
згідно чинного законодавства України.
VІІI. УМОВИ ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДУ ТА МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УЧАСНИКІВ
8.1. Громадська спілка «Черкаський обласний радіоклуб» несе всі витрати на підготовку,
проведення та суддівство змагань.
8.2. Матеріальне та інше забезпечення учасників заходів покладається на самих учасників
заходу.
IX. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТЬ У ПЕРШОСТІ
ТА ЗВІТІВ
9.1. Заявкою на участь у змаганнях є одночасно звіт про участь у заході.
9.2. Взявши участь в будь-якої категорії заходу, учасник Першості погоджується з тим, що:
- ознайомлений та вивчив вимоги цього Регламенту та погодився його дотримуватися;
- працював з дотриманням усіх вимог Регламенту радіоаматорського зв'язку Україні;
- наданий звіт може бути офіційно представлений шляхом їх викладення в Інтернеті для
перегляду іншими учасниками.
9.3. Звіти
9.3.1. Звіти за участь в змаганні приймаються лише в електронному вигляді (формат Cabrillo)
не пізніше ніж 14 днів після закінчення змагання. Й термін подання звіту -21 вересня 2018
року.
9.3.2. У рядку "CATEGORY-OPERATOR:" необхідно вказувати групу, в якій заявляється
Ваша радіостанція: A, B, C, D.
9.3.3. Учасник, що надає звіт лише для контролю, в цьому рядку проставляє знак Z.
9.3.4. Приклад складання звіту:
START-OF-LOG: 3.0
CREATED-BY: TR4W v.4.229 [RUS]
CALLSIGN: UZ0CZ
CONTEST: CHCUP
CLAIMED-SCORE: ХХХХ
CATEGORY-BAND: 80
CATEGORY-MODE: ALL
CATEGORY-OPERATOR: A
CATEGORY-POWER: LOW
CLUB: GS CHOR
NAME: Ivan SEMENOV, 04.09.1998
ADDRESS: Shevchenko str,257, kv. 12 ADDRESSCITY: Cherkasy
ADDRESS-POSTALCODE: 18000
ADDRESS-COUNTRY: Ukraine
EMAIL: UZ0CZ@ukr.net
QSO: 3512 CW 2019-09-08 1504 UZ0CZ 599 CH01 UX1AA 599 001

QSO: 3517 CW
QSO: 3520 CW
QSO: 3623 PH
QSO: 3623 PH
END-OF-LOG:

2019-09-08 1505
2019-09-08 1506
2019-09-08 1508
2019-09-08 1509

UZ0CZ 599 CH01 US2IZ 599 008
UZ0CZ 599 CH01 UR5CN 599 CH24
UZ0CZ 59 CH01 UR7UT 599 005
UZ0CZ 59 CH01 UT7FA 599 008

9.4. Адреса для відправки звітів
E-mail: chcup@ukr.net
Домашня сторінка: http://ch24-club.ck.ua
E-mail для довідок: us6cq@ukr.net
Х. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ І ПРИЗЕРІВ
Переможці в кожній з груп А, B, C, D нагороджуються Кубком та дипломом.
Учасники, що зайняли 2 та 3 місця в своїх групах нагороджуються відповідними дипломами.
Наймолодший учасник буде відмічений цінним призом. Претендентам на цей приз необхідно
в звіті вказати дату свого народження (дивись приклад складання звіту)
Радіоаматори, які провели більш ніж 30 залікових зв’язків, нагороджуються безкоштовним
електронним сертифікатом.
Залікові групи повинні складатися не менш ніж з трьох учасників.
Рада Громадської спілки «Черкаський обласний радіоклуб».

