
Pretek RRTC 2009. 

 

 
RRTC tím vás s potešením pozýva k účasti v RRTC preteku, ktorý sa koná od 

07:00 UTC, 18.7.2009 do 14:59 UTC, 18.7.2008. Len 8 hodín ! 
Ruskí operátori v 19-tich dvojčlenných tímoch budú pracovať štýlom KV Poľný deň 
za účelom prípravy na WRTC 2010 (World Radiosport Team Championship), ktorý sa 
bude konať v Rusku. 
 

Tieto tímy s volacími znakmi R33AA – R33FZ budú rozmiestnené ako 
portejblové stanice na poliach v okolí mesta Domodedovo, čo je asi 30-50km južne 
od Moskvy. Pravidlá pre tímy sú podobné, ako pre WRTC pretek, ktorý bude 
prebiehať spoločne s IARU kontestom 2010. 
  
Pravidlá RRTC pre účastníkov mimo tímu RRTC: 
 
1. Dátum a trvanie preteku: Tretia víkendová sobota v júli (18.7.2009) so 

začiatkom 7:00 UTC a koncom 14:59 UTC. Obidve kategórie „Jeden operátor“  
a „Viac operátorov“ môžu pracovať celých 8 hodín. 

 
2. Robia sa spojenia každý s každým. 
  
3. Módy: CW a SSB. 
  
4. Pásma: 7, 14, 21 a 28 MHZ. 
  
5. Pásma a (alebo) módy môžu byť zmenené kedykoľvek. V tom istom čase môže byť 

vysielaný len jeden signál. 
 
6. Súťažný kód: Účastníci (mimo tímu RRTC) dávajú RS (RST) a číslo ITU zóny.  

Ruské stanice z tímu RRTC dávajú RS (RST) a trojpísmenovú kombináciu, napr.  
599 XYZ. 

  
7. Stanice s tou istou značkou sa môžu robiť na všetkých pásmach a módoch, t.j. 

je možné urobiť tú istú stanicu na každom pásme obidvoma druhmi prevádzky. 
 
8. Bodovanie: spojenie s RRTC stanicou (špeciálna séria značiek R33AA - R33FZ) -  

jeden bod. Spojenie s ostatnými účastníkmi z tej istej ITU zóny – jeden bod. 
Spojenie s ostatnými účastníkmi z inej zóny ITU na tom istom kontinente - tri 
body. Spojenie s ostatnými účastníkmi z inej zóny a iného kontinentu - päť 
bodov. 

9. Násobiče: ITU zóna a nová trojpísmenová kombinácia prijatá od RRTC stanice –  
jeden bod ako násobič na každom pásme (nezávisle na móde).  
Od RRTC stanice ITU zóna ako násobič neplatí. 

 
10. Výsledok je daný súčtom bodov za spojenia a počtom násobičov. 
  
11. Kategórie: 

A – Jeden operátor, mix (CW a SSB), high power 
B – Jeden operátor, mix (CW a SSB), low power (do 100 W) 
C – Jeden operátor, SSB, high power 
D – Jeden operátor, SSB, low power, (do 100 W) 
E – Jeden operátor, CW, high power 
F – Jeden operátor, CW, low power, (do 100 W) 
G – Viac operátorov, (2 až 3 operátori), mix (CW a SSB).  

 
12. Diplomy: Špeciálne ceny, diplomy a medaily budú vydané pre stanice s  

najvyšším skóre vo svete v obidvoch kategóriach A a G. Diplomy a medaily  
budú vydané pre stanice na druhých a tretích miestach vo svete v obidvoch  
kategóriách A a G. Pre prvé tri stanice v kategóriach B až F budú vydané  
diplomy. 
Stanice, ktoré urobia najmenej 250 spojení a zašlú denníky na e-mail  
ochr@srr.ru najpozdejšie do 19:00 UTC, 18.7.2009, obdržia pamätný suvenír. 



 
13. Denníky: Môžu byť použité akékoľvek denníky, ktoré podporujú IARU HF World 

Championship. Akceptujú sa len denníky zaslané na e-mail vo formáte  
Cabrillo, podľa pravidiel IARU HF World Championship. Názov súboru má byť v 
tvare MYCALL.CBR, kde MYCALL je vaša značka. Denníky by mali byť zaslané do  
10 dní po skončení preteku ako príloha na e-mail ochr@srr.ru . 

 
Pošlite prosím denník do štyroch hodín po skončení preteku kvôli kontrole 

výsledkov RRTC tímu. Pamätajte: ten, kto urobí najmenej 250 QSO a pošle denník 
do 4 hodín, obdrží RRTC tričko.  
 
Ďakujeme a dopočutia v RRTC 2009 
 
Pozn. prekl.: 
- viac na http://n2.nabble.com/RRTC-2008-td3126193.html 
 


