
Kalakukko-kilpailu 2018

SM-Kalakukko 2018 toisena pääsiäispäivänä, ma 2.4.2018.

Kalakukkokilpailun järjestää tänä vuonna yhdessä Pohjois-Karjalan Radiokerho ry,
OH7AB; ja Kuopion Seitoset, OH7AA. Kilpailu käydään toisena pääsiäispäivänä ma
2.4.2018. Kalakukko on yksi SM-osakilpailuista.

Kilpailuaika: (Huom kellonajat!)
SSB: Maanantai 2.4.2018, 07:00-09:00 UTC (10:00-12:00 SA)
CW: Maanantai 2.4.2018, 10:00-12:00 UTC (13:00-15:00 SA)
RTTY: Maanantai 2.4.2018, 13:00-14:00 UTC (16:00-17:00 SA)

Jaksot: 
SSB: 07:00-08:00 ja 08:00-09:00 UTC (10:00-11:00 ja 11:00-12:00 SA)
CW: 10:00-11:00 ja 11:00-12:00 UTC (13:00-14:00 ja 14:00-15:00 SA)
RTTY: 13:00-13:30 ja 13:30-14:00 UTC (16:00-16:30 ja 16:30-16:00 SA)

Saman aseman saa työskennellä kerran kummankin jakson aikana kummallakin
taajuusalueella eli yhteensä neljä kertaa. SSB- ja CW-osassa jaksot kestävät
tunnin, RTTY-osassa puoli tuntia.

Taajuusalueet:
SSB: 3600-3750 kHz, 7060-7140 kHz
CW: 3510-3550 kHz, 7010-7040 kHz
RTTY: 3580-3600 kHz, 7040-7060 kHz

Kilpailusarjat:
a) Yleisluokka, yli 100 W
b) Yleisluokka, 100 W
c) Perusluokka
d) QRP-luokka max. teho 5 W
e) MultiMulti-/kerholuokka
f) Single Band 80 M
g) Single Band 40 M
h) Uusien amatöörien luokka (ensimmäinen lupa myönnetty 1.1.2017 jälkeen)

Multi/Multi-luokassa saa olla äänessä kerrallaan yksi signaali/bandi, 
operaattoreiden määrää ei ole rajoitettu. Asemien tulee sijaita samassa QTH:ssa 
(=samassa osoitteessa), esim. kerhotilat. Lokit, joiden lähettäjä ei ole ilmoittanut
kilpailusarjaansa tai on puuttellisesti täytetty, käsitellään tarkistuslokeina.

Single Band ja MultiMulti/Kerho -luokissa ei ole erillisiä teholuokkia.

Sanoma:
RS(T) + juokseva numero + maakuntatunnus. Esim. 59(9) 001 UU. Juokseva
numero on kolminumeroinen ja tulee aloittaa numerosta 001. MultiMulti-luokan
asemat antavat joko erillisen tai juoksevan numeron 80 m ja 40 m -alueilla
numerosta 001 alkaen.

Kilpailussa käytetään seuraavia maakuntatunnuksia osoittamaan osanottajan
maantieteellistä sijaintia:
AL Ahvenanmaa, EK Etelä-Karjala, EP Etelä-Pohjanmaa, ES Etelä-Savo,
KE Keski-Suomi, KL Kymenlaakso, KP Keski-Pohjanmaa, KT Kanta-Häme,
KU Kainuu, LA Lappi, PH Päijät-Häme, PK Pohjois-Karjala
PO Pohjanmaa, PP Pohjois-Pohjanmaa, PS Pohjois-Savo, PM Pirkanmaa,
SA Satakunta, UU Uusimaa, VA Varsinais-Suomi



Yhteyspisteet:
Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 10 pistettä. Jos sanomassa on yksi tai
useampia virhe, yhteyden arvo on 5 pistettä. Virhe kutsumerkissä mitätöi
yhteyden. Duplikaattiyhteyden arvo on 0 pistettä. Vasta-aseman lokin
puuttumisesta ei sakoteta eikä lähettämättömiä lokeja julkaista.

Hyvityspisteet:
Jokaisesta työskennellystä maakunnasta – paitsi omasta - kummallakin
taajuusalueella, saa 40 p. Hyvityspisteiden maksimimäärä on siis 18 x 2 x 40 p =
1520 p.

Tulos:
Lopullinen tulos on yhteyspisteiden ja hyvityspisteiden summa.

Palkinnot:
Luokkavoittajien kesken arvotaan kalakukko kullakin modella. Jokaisen sarjan 3
parasta saa kunniakirjan.

Lokin palautus:
Lokien viimeinen lähetyspäivä on viisi päivää kilpailun jälkeen eli lauantai 
7.4.2018.
Paperilokit toivotaan postitettavan kuitenkin heti kilpailun jälkeen, jotta ne 
ehtisivät joustavasti tarkastukseen.

Lokit sähköpostilla osoitteeseen:
kalakukko@oh7ab.fi

tai
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry.
PL 73
80101 JOENSUU

Paperilokit kelpaavat, kunhan niistä löytyy kaikki oleellinen tieto. Kilpailun 
järjestäjä toki suosittelee sähköisen lokin käyttöä tuloslaskennan nopeuttamiseksi 
ja syöttövirheiden minimoimiseksi. Sähköisen lokin olisi hyvä olla jonkin yleisen
lokiformaatin mukainen (Cabrillo, ADIF). Jos näitä ei pysty tekemään, niin sitten
excel- tai .txt-muodossa.

Osallistuminen ja yhteyksien pitäminen ei kuitenkaan edellytä lokien lähettämistä
eikä vasta-asemia sakoteta siitä, ettei lokia ole lähetetty.

Tarkistuslokit ovat tervetulleita!

Yleistä:
Kilpailijoilta edellytetään rehtiä ja reipasta kilpailuhenkeä ja hyvää ”Ham Spiritiä.”
Lopullisista tuloksista vastaa kilpailun järjestäjä. ”Skimmereiden” ym. sähköisten
välineiden käyttö on sallittua kaikissa luokissa.

Kilpailun tuloksien julkistaminen ja huomautukset tulosluetteloon:
Järjestäjät pyrkivät tarkkaan laskentaan, sekä varmistamaan, että jokaisen
osanottajan tulos on oikea ja sijoitus tulosluettelossa kilpailusuoritusta
oikeudenmukaisesti vastaava. Kilpailun järjestäjät julkaisevat ensin
ennakkotulokset sivulla www.oh7ab.fi , jonka jälkeen on viikko aikaa tehdä
huomautuksia niihin tai pyytää korjausta. Mahdolliset sääntötulkinnat, kilpailuun
liittyvät eettiset kysymykset ym. ratkaisee tarvittaessa järjestäjien nimeämä
kilpailutoimikunta.


