
30

Kilpailun järjestää tänä vuonna Pohjois-Karjalan Radio-

kerho ry, OH7AB, maanantaina, toisena pääsiäispäivänä, 
25.4.2011.

Kilpailuaika
Maanantai, 25.4.2011:

SSB: 07:00-08:59 UTC   (10:00-11:59 SA) 

CW: 10:00-11:59 UTC   (13:00-14:59 SA)
RTTY: 13:00-13:59 UTC   (16.00-16.59 SA)

Jaksot
SSB: 07:00-07:59 ja 08:00-08:59 UTC

(10:00-10:59 ja 11:00-11:59 SA) 

CW: 10:00-10:59 ja 11:00-11:59 UTC

(13:00-13:59 ja 14:00-14:59 SA)

RTTY: 13.00-13:29 ja 13:30-13:59 UTC 

(16.00-16.29 ja 16:30-16:59 SA)

Saman aseman saa työskennellä kerran kummankin 

jakson aikana kummallakin taajuusalueella, eli yhteensä

neljä kertaa. Jakson pituus on 60 min. 

RTTY-osassa vastaavasti kaksi kertaa, jakson pituuden 

ollessa 30 min ja vain yksi bandi, 80 m.

Taajuusalueet:

SSB: 3650–3750 kHz, 7040–7140 kHz

CW: 3510–3550 kHz, 7010–7040 kHz

RTTY: 3570-3600  kHz

Kilpailusarjat:
SSB- ja CW-osassa on seuraavat kilpailusarjat: 

a) Yleisluokka, yli 100 W (”Ison tehon luokka”) 

b) Yleisluokka, 100 W tai alle

c)  Perusluokka 

d)  MultiMulti-luokka (asemien tai operaattoreiden 

määrää ei ole rajoitettu, ”kaikki on sallittu”) 

e) Single band 80 m 

f) Single band 40 m 

g) QRP-luokka, teho 5 W tai alle

h) Uusien amatöörien luokka (ensimmäinen 

lupa tullut 1.1.2010 jälkeen) 
i) ”Second operator” – luokka (operaattorilla ei  

radioamatöörin pätevyyttä)

j) Portable/mobile-luokka (asema irti 

valtakunnanverkosta)

k) ”Minun tuntini” – henkilöille, joiden työskentely-

aika on rajoittunut yhteen tuntiin tai vähempään. 

Yhtäjaksoisen ajan voi valita vapaasti 

kilpailuajan sisältä.

Kalakukossa nyt uudet jokamiehen 
säännöt

Kotimaisten radioamatöörikilpailuiden osanottaja-

määrät ovat viime vuosina olleet hitaassa alamäes-

sä. Kun parhaimmillaan vielä 1990-luvun puolivälis-

sä kilpailuun kuin kilpailuun saattoi osallistua jopa 

80-100 osanottajaa, lienee pohjanoteeraus viime 

syksyn Viitosten Syysottelu, jonka SSB-osassa oli 

25 osanottajaa.

Ongelma on tiedostettu ja Hessu, OH6XY,lähti viime 

keväänä tutkimaan kotimaisten, mitä suomalaiset 

radioamatöörit toivovat kilpailuilta ja millä porukka 

saataisiin innostumaan takaisin mukaan.

Hessun kilpailukyselyyn osallistui pitkälti toista-

sataa henkilöä jotka antoivat arvokkaita mielipiteitä

kilpailuiden kehittämiseksi.

OH7AB mullistaa säännöt

Pohjois-Karjalan Radiokerho ry., OH7AB, vastaa 

tänä vuonna Kalakukkokilpailun järjestämisestä. 

Kerho on aina ollut ennakkoluuloton toiminnassaan 

ja kaikki muistavat hyvin vuoden 2007 Kalakukon, 

jossa tehokkaalla markkinoinnilla ja palkinnoilla 

tehtiin uusi osallistujaennätys 15 vuoteen.

OH7AB luo taas uusia uria! Toisena pääsiäispäivä-

nä 25.4.2011 järjestettävän Kalakukon säännöt on 

nyt uudistettu vastaamaan kilpailukyselyn tuloksia!

Mikä on sitten muuttunut?

Tärkein muutos on se, että jos vasta-asema ei 

lähetä lokia, tästä ei enää sakoteta kilpailijaa. Nyt on 

otettu järki käteen ja siirrytty kansainväliseen linjaan. 

Yhteys on yhteys, vaikka vasta-asema ei lähetä

lokia. Totta kai järjestäjillä on nyt velvollisuus vielä

tarkemmin katsoa, että lokeista löytyvät yhteydet 

ovat myös todellisuudessa tapahtuneet. Ei siis enää

itkua ja mustaa listaa lähettämättömistä lokeista!

Toinen merkittävä muutos ovat uudet kilpailusarjat, 

joiden lukumäärä on tuplaantunut. Nyt jokainen 

löytää oman sarjansa, jonka sisällä voi rehdisti 

kilpailla muiden samantasoisten asemien kanssa. 

Enää eivät kilowattimiehet ja QRP-miehet ole 

samassa epätasaisessa sarjassa vaan kummallekin 

löytyy omat sarjansa.

Sääntöjä on muutenkin viilattu ja menneinä aikoina 

tutuksi tullut ylisääntely ja pikkutarkat säännöt on 

muutettu uuteen henkeen; 

Kilpaileminen on hauskaa!
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Kilpailijan tulee lokissaan ilmoittaa kilpailusarjansa ja voi 

osallistua samalla useampaan kilpailusarjaan, jonka 

ehdot hän täyttää.

RTTY-osassa on neljä kilpailusarjaa

a) Yli 100 W
b) Max. 100 W  

c) ”Elämäni ensimmäinen RTTY-kilpailu”, niille, joita 

RTTY-kilpailut ovat aina kiinnostaneet, mutta 

jotka eivät vielä oikeasti ole niihin osallistuneet. 

Muutama aiempi kokeilu ei estä tähän luokkaan 

osallistumista.

d) Uusien amatöörien luokka (ensimmäinen lupa 

tullut 1.1.2010 jälkeen)

Sanoma
RS(T) + juokseva numero + maakuntatunnus. Esim. 599 

079 PK. 

Juokseva numero on kolminumeroinen ja tulee aloittaa 

numerosta 001. 

Yhteyspisteet 
Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 10 pistettä. Jos 

sanomassa on yksi tai useampia virheitä, yhteyden arvo 
on 5 pistettä. Virhe kutsumerkissä mitätöi yhteyden. 

Huom! Vasta-aseman lokin puuttumisesta ei sakoteta 

eikä lähettämättömiä lokeja julkaista.

Hyvityspisteet
Jokaisesta työskennellystä maakunnasta kummalla-kin

taajuusalueella, ml. oma maakunta, saa 40 p. Hyvitys-
pisteiden maksimi on 19 x 2 x 40 p = 1520 p. Mikäli 

kilpailija on ainoa osallistuja maakunnassaan, häntä

hyvitetään omasta maakunnastaan. .

Tulos
Lopullinen tulos on yhteyspisteiden ja hyvitys-pisteiden 

summa.

Palkinnot
Kilpailusarjojenvoittajien kesken arvotaan kalakukko kul-

lakin modella. Jokaisen sarjan paras saa kunniakirjan. 

Kalakukot ja kunniakirjat jaetaan kesäleirin tms. kilpailu-

foorumilla. 

Lisäksi kaikkien kilpailijoiden kesken arvotaan tava-
rapalkintoja.

Lokiohjeita
Paperilokit kelpaavat ilman rajoituksia.

Kilpailun järjestäjä suosittelee sähköisen lokin käyttöä

tuloksien nopeuttamiseksi ja syöttövirheiden

minimoimiseksi. Sähköisen lokin tulisi olla ascii-muo-

dossa ja jonkin yleisen lokiformaatin mukainen (ADIF, 

Cabrillo). Osallistuminen ei kuitenkaan edellytä lokien 
lähettämistä eikä asemia ”sakoteta” siitä, ettei vasta-

asema ole lähettänyt lokia.

Lokien toimitusosoitteet
Sähköpostilla kalakukko@oh7ab.fi. Kaikki saapuneet 

sähköpostit kuitataan ja listataan OH7AB:n kotisivulla 
www.oh7ab.fi.

Postitse (korppu, CD tai paperiloki)

Pohjois-Karjalan Radiokerho ry., OH7AB
PL  73

80101 JOENSUU

Lokien viimeinen postituspäivä maanantai 9.5.2011.

Yleistä
Kilpailijoilta edellytetään rehtiä ja reipasta kilpailuhenkeä

ja hyvää ”Ham Spiritiä.” Lopullisista tuloksista vastaa 

kilpailun järjestäjä.

Tuloksien julkistaminen
Järjestäjät pyrkivät tarkkaan tulosten laskentaan, nope-

aan tulosten julkistamiseen sekä varmistamaan, että

jokaisen osanottajan tulos on oikein laskettu ja sijoitus 

lopullisessa tulosluettelossa kilpailusuoritusta vastaava. 

Kilpailun järjestäjät julkaisevat ensin ennakkotulokset, 

joiden yhteydessä toimitetaan tarkistusraportti niille 

osanottajille, jotka sellaista ovat pyytäneet. Ennakko-
tulosten julkaisemisen jälkeen osanottajilla on 2 viikkoa 

aikaa tehdä huomautuksia tuloksista tai pyytää korjausta 

esimerkiksi omaan tulokseensa. Kilpailuvaliokunta käsit-

telee tehdyt huomautukset, joiden jälkeen julkaistaan 

lopulliset tulokset.

Maakuntatunnukset
Kilpailussa käytetään seuraavia maakuntatunnuksia: 

(Huom! Itä-Uusimaan maakunta yhdistyi 1.1.2011 

Uuteenmaahan) 

AL Ahvenanmaa KL Kymenlaakso

PH Päijät-Häme PS Pohjois-Savo

EK Etelä-Karjala KP Keski-Pohjanmaa 

PM Pirkanmaa SA Satakunta

EP Etelä-Pohjanmaa KT Kanta-Häme

PK Pohjois-Karjala UU Uusimaa

ES Etelä-Savo KU Kainuu

PO Pohjanmaa VA Varsinais-Suomi

KE Keski-Suomi LA Lappi

PP Pohjois-Pohjanmaa


