
- MARCONI CLUB ARI LOANO -

QSO PARTY DAY 2023

Vzhledem k velkému úspěchu 4.  ročníku a celosvětovému růstu dosaženému v novém
formátu mini-soutěže uspořádala A.R.I Loano 5. ročník QSO Party Day pro rok 2023. 

Cílem je dostat náš klub do povědomí nové generace, sdružovat všechny, kteří opravdu
milují a věří v telegrafii, a propagovat MARCONI CLUB A.R.I. LOANO, založený 8. května
1988, Liberem Meriggim I1YXN, který byl silně motivován slavným Dxpedičním jezdcem
Baldurem, DJ6SI. 

Náš historický klub má více než 900 členů po celém světě, kteří  jsou nadšení pro toto
úžasné umění. Během této akce se budeme snažit, aby se zapojilo co nejvíce členů. 

Datum: 7. ledna 2023 

Čas: 07:00 UTC – 21:00 UTC 

Pásma: 20m - 40m - 80m 

Druh provozu: CW 

Cíl: Navázat co nejvíce spojení s jinými radioamatéry a členy MARCONI CLUB A.R.I. Loano.

Soutěžní kód: Všechny stanice budou volat výzvu  „CQ MCD“. 
Členové MARCONI CLUB A.R.I. Loano předá RST+MC+členské číslo ve 
3místném formátu (599 MC123). 

Nečlenové složí RST + číslo spojení (599 001). 

Body: 5 bodů za každé QSO uskutečněné se členy MARCONI CLUB A.R.I. Loano 

1 bod za každé spojení s nečlenskými stanicemi 

S každou stanicí lze pracovat jednou na pásmu. 

Násobiče: Každý MARCONI CLUB A.R.I.  Člen LOANO se počítá na každém pásmu jako
násobič. 

Bodování: Konečné  skóre  je  výsledkem  celkového  počtu  bodů  QSO  vynásobených
celkovým počtem násobičů. 

Deníky: Deník musí u každého QSO obsahovat: datum a čas v UTC, pásmo, volací znak,
odeslaný  soutěžní kód a přijatý soutěžní kód. Deník bez všech požadovaných informací



bude překlasifikován na CHECKLOG. Deník musí být  VÝHRADNĚ ve formátu  CABRILLO,
žádný  jiný  formát  nebude akceptován.  Uzávěrka  je  12.  ledna  2023;  zašlete  prosím na
adresu marconiclub@ariloano.it. 

Software: Doporučuje se používat QARTest, N1MM nebo DXLog, protože tyto softwarové
balíčky podporují soutěž MCD. 

Hodnocení: Deníky budou seřazeny podle celkového počtu bodů. Pokud mají dvě stanice
stejné  skóre,  stanice  s  větším  počtem  QSO  bude  hodnocena  výše.  Pokud  má  deník
nadměrný počet  QSO,  která  nelze  ověřit,  bude tento  účastník  diskvalifikován a  nebude
uveden v žebříčku. Všechna rozhodnutí tajemníka a soutěžního manažera MARCONI CLUB
A.R.I. Loano jsou konečná. 

Ceny: první  členská  stanice  MC  obdrží  plaketu,  stejně  jako  první  nečlenskou  stanici.
Diplom ve formátu PDF bude k dispozici ke stažení pro všechny zúčastněné stanice.

PERMANENTNÍ CENA: všechna QSO se členy MARCONI CLUB ARI Loano jsou platné pro
diplom „AWARD MARCONISTA“. Pravidla a aktualizovaný seznam členů jsou uvedeny na
webových stránkách www.ariloano.it/marconiclub. 

Příklad spojení: 

volající stanice: CQ CQ MCD de IK1QAD AR K 
odpovídající stanice: IK1QAD de IU1XXX K 
volající stanice: IU1XXX de IK1QAD 599 MC269 K 
odpovídací stanice: IK1QAD de IU1XXX 599 001 K 

Doufáme, že vás brzy uslyšíme! 

73,

IK1QAD, Walter, diplomový manažer Marconi Club A.R.I. Loano

Pravidla v původním znění:

http://www.ariloano.it/marconiclub/marconiclubday2023/
regolamentomcday_ENG2023.pdf

Translation: Martin, OK1RR
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