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Zbliżają się Zawody Zamkowe. Regulamin staraliśmy się napisać prosto, ale nadal występują
problemy z interpretacją zapisów w nim zapisanych. Postaram się wyjaśnić poniżej zgłaszane
problemy.

Nadawane grupy kontrolne. Pracując z zamku podawać należy grupę wymiany z literą Z na
końcu
. Proszę zwrócić też uwagę, że zwyczajowo to Z jest
literowane słowem zamek. Taki też raport podają rezydenci, czyli Ci co mieszkają na stałe przy
zamku oraz Ci którzy pojadą na zamek w swojej miejscowości!. W moim przypadku gdybym
pojechał do centrum Chojnic, to podaję grupę
FCJ01Z.
Gdybym został w domu, a mieszkam w mieście z zamkiem, to podaję grupę z oznaczeniem
zamku, czyli w moim przypadku to
FCJ01
. Jak ktoś startuje z miejscowości bez zamku to podaje 3 litery grupy. Np. pojadę do Bachorza
koło Chojnic, to podaję
FCJ
. Ostatni przypadek dotyczy stacji pracujących poza Polską, np. pracuję z jachtu pod znakiem
SP2ALT/MM to podaję tylko numer QSO.

Klasyfikacja. Grupa I to Ci, którzy pracują z zamku, ale muszą wyjechać poza swoją
miejscowość
. Moje stałe QTH Chojnice - jest tu obiekt
zamkowy, a najbliższy inny zamek mam w Charzykowach. By zaliczyć pracę do grupy I to
muszę z domu wyjechać poza Chojnice. Nie ma innej opcji. Grupa II to są wszystkie pozostałe
stacje pracujące w zawodach. Także z zamków - rezydenci i Ci którzy pracują z terenowo
zamku w swojej miejscowości (wyjechali z domu, ale za blisko).

Podsumowując każdy pracujący w zawodach powinien podawać właściwą grupę wymiany i
dając odpowiednie punkty, a podział na grupy klasyfikacyjne to sprawa wtórna.

Plik Logu. Kolejnym częstym błędem jest odpisanie w pliku Cabrillo numeru QSO + grupa
wymiany. W programie Marka SP7DQR proszę odznaczyć automatyczne zwiększanie numeru
QSO i skasować numer QSO. Jeszcze gorszy błąd w pliku Cabrillo generowany jest w logu
N1MM - sklejony raport z grupą wymiany. Jest to niezgodne ze specyfikacją Cabrillo.
Użytkowników tego programu proszę o sprawdzenie zawartości pliku logu. Bo ile poprawienie w
grupie nadawanej to pestka, to w grupie nadawanej wymaga to dopisania ręcznie spacji
(kilkaset kliknięć!).
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W pliku logu proszę o wpisywanie poprawnej grupy. Grupa jest oznaczana cyfrą rzymską: I , II
lub III.

Do usłyszenia w zawodach

Wojtek SP2ALT
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