2018. évi
Rövidhullámú Budapest-bajnokság
„145 éves Budapest”
VERSENYKIÍRÁS
A Budapesti Rádióamatőr Szövetség Pest, Buda és Óbuda 1873. november 17-i egyesülése –
Budapest megalapításának évfordulója – tiszteletére minden év novemberének harmadik
szombatján megrendezi a Rövidhullámú Budapest-bajnokságot, amely egyben minősítési pontok
megszerzését teszi lehetővé. Ebben az évben a 145 éves Budapestet köszönti a verseny.
A verseny időtartama 2x24 perc. (23 budapesti kerület + a HG5BP, üzemmódonként ennyi a
maximálisan elérhető szorzók száma.)
Időpont:
2018. november 17. szombat
 07.00 – 07.24 UT CW,
 07.30 – 07.54 UT SSB.
Frekvenciák:
 3510 – 3590 kHz CW,
 3600 – 3750 kHz SSB.
Üzemmódok:
 távíró (CW),
 fónia (SSB).
Résztvevők: minden érvényes rádióengedéllyel rendelkező rádióamatőr, aki a versenykiírásban
leírtakat elfogadja.
Kategóriák:
 Budapestről forgalmazó egykezelős állomások,
 Budapestről forgalmazó közösségi állomások,
 vidéki QTH-ról forgalmazó egykezelős állomások,
 vidéki QTH-ról forgalmazó közösségi állomások,
A versenyben a BRASZ versenyállomása, a HG5BP állomás külön, a kitelepült állomások a
kitelepült hívójelkörzet szerint kerülnek értékelésre. Figyelem! A NYILT kategóriát megszüntettük!
Ellenőrzőszám:
 vidéki állomások és a HG5BP állomás: RST/RS + az összeköttetések sorszáma 001-től

folyamatosan három számjeggyel, üzemmódonként külön.
A korrekt eredményszámítás érdekében kérjük a vidékről forgalmazó állomásokat, hogy NE
2 karakterrel adják a sorszámot, hanem 001-től 3 karakterrel, mindkét fordulóban külön!
(pl.: HA7WEN 599 023). Így egyértelmű lesz, hogy ők sorszámot adnak és nem
kerületszámot, ami csak 2 karakter.

 budapesti állomások: RST/RS + a kerületük sorszáma (01, 02, … 23 - pl.: 59919).
Szorzók:
 üzemmódonként az elért budapesti kerületek, valamint a HG5BP állomás külön szorzónak
számít (23+1),
 Budapestről forgalmazó állomásoknak a saját kerület összeköttetés nélkül is szorzó.

Pontozás:

Egységesen minden hibátlan összeköttetés üzemmódonként 1 pontot ér.
Pontegyenlőség esetén a CW fordulóban elért magasabb pontszám a döntő.
Végeredmény:

Üzemmódonként az összeköttetésekért járó pontok összege szorozva az elért szorzók
számával, majd a két üzemmód pontszáma összegezve.
pld. HG5P
CW 30 QSO
15 szorzó: 450 pont
SSB 32 QSO
16 szorzó: 512 pont
-------------Összesen:
962 pont
Jegyzőkönyvek:
Készüljenek elektronikusan, lehetőleg CBR formátumban, de egyéb formátumban készült, ill.
kézzel írt jegyzőkönyveket is elfogadunk. A versenyjegyzőkönyveket az alábbi címre kérjük:
Budapesti Rádióamatőr Szövetség
1374 Budapest, Pf. 603. címre, a versenyt követő 15. napig (postabélyegző kelte).
e-mail: rhbp@brasz.hu
WEB: http://rhbp.brasz.hu
Kérjük a regisztrációs kártya számát a jegyzőkönyveken feltűntetni!
Annak érdekében, hogy a kiértékelést a rendezők 2019. január 31-ig elvégezhessék, és az előzetes
eredményeket nyilvánosságra hozhassák, kérjük, a jegyzőkönyveket időben küldjétek el!
Díjazás: A versenykategóriánkénti 1–3. helyezettek érem, az 1–6. helyezettek oklevéldíjazásban
részesülnek.
A "NEW BUDAPEST AWARD" kérvényezhető a verseny alatt elért, legalább 15 budapesti kerület
esetén, külön, a LOG–13 nyomtatványon. A kérelmeket a diploma térítési díjával (600 Ft) együtt a
menedzser (HA5JP) részére kérjük elküldeni.
Eredményhirdetés:
A verseny végeredményét a Magyar Rádióamatőr Szövetség honlapján (http://www.mrasz.hu,
valamint a Budapesti Rádióamatőr Szövetség honlapján http://rhbp.brasz.hu szerepeltetjük
Díjátadás:
A 2019. évi BURABU keretében.
Egyéb előírások:
 Egy időben csak egy adó használata megengedett.
 Érvénytelen az az összeköttetés, ahol hibás a hívójel vagy az ellenőrzőszám, továbbá ahol az
összeköttetések között két percnél nagyobb az időeltérés.
Valamennyi résztvevőnek sikeres szereplést kívánunk!
Budapesti Rádióamatőr Szövetség

