- MARCONI CLUB ARI LOANO -

QSO PARTY DAY 2023 edition

∆εδοµένης της µεγάλης επιτυχίας του 4oυ διαγωνισµού και της παγκόσµιας ανάπτυξης της νέας µορφής
µίνι διαγωνισµών, η A.R.I Loano διοργάνωνει τον 5ο διαγωνισµό του QSO Party Day για το 2023.
Στόχος είναι να γίνει γνωστός ο σύλλογος µας σε µια νέα γενιά ραδιοερασιτεχνών, να φέρει κοντά όλους
εκείνους που πραγµατικά αγαπούν και πιστεύουν στην τηλεγραφία και να προωθήσει το MARCONI
CLUB A.R.I. LOANO, που ιδρύθηκε στις 8 Μαΐου 1988, από τον Libero Meriggi I1YXN, ο οποίος
παρακινήθηκε έντονα από τον διάσηµο DXpeditioner Baldur DJ6SI.
Ο ιστορικός µας σύλλογος έχει πάνω από 900 µέλη σε όλο τον κόσµο, που είναι παθιασµένοι µε αυτή την
εκπληκτική και υπέροχη τέχνη. Κατά τη διάρκεια αυτής της εκδήλωσης, θα προσπαθήσουµε να
συµµετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότερα µέλη.
Ηµεροµηνία:

7 Ιανουαρίου, 2023

Ωρα:

07:00 UTC – 21:00 UTC

Μπάντες:

20m - 40m - 80m

Τύπος εκποµπής: CW
Σκοπός:

Ραδιοερασιτέχνες σε όλο τον κόσµο να επικοινωνήσουν µε όσο το δυνατόν
περισσότερους άλλους ραδιοερασιτέχνες και µέλη του MARCONI CLUB A.R.I. Loano.

Ανταλλαγή:

Όλοι οι σταθµοί καλούν “CQ MCD”.
Μέλη του MARCONI CLUB A.R.I. Loano στέλνουν RST+MC+αριθµό µέλους σε µορφή 3
ψηφίων (599 MC123).
Μή µέλη στέλνουν RST + προοδευτικό σειριακό αριθµό (599 001).

Πόντοι:

5 Πόντοι για κάθε QSO µε µέλος του MARCONI CLUB A.R.I. Loano
1 Πόντο για κάθε QSO µε σταθµό µή µέλος
Μπορεί να γίνει επαφή µε κάθε σταθµό, µία φορά σε κάθε µπάντα.

Πολλαπλασιαστές: Κάθε µέλος του MARCONI CLUB A.R.I. LOANO µετράει σάν πολλαπλασιαστής σε
κάθε µπάντα.

Bαθµολογία:

Η τελική βαθµολογία είναι το αποτέλεσµα των συνολικών πόντων QSO
πολλαπλασιαζόµενα µε τον συνολικό αριθµό των πολλαπλασιαστών.

Ηµερολόγια:

Τα ηµερολόγια πρέπει να εµφανίζουν για κάθε επαφή: σωστή ηµεροµηνία και ώρα σε
UTC, ζώνη, διακριτικό κλήσης, αποστολή ανταλλαγής και λήψη ανταλλαγής. Ένα
ηµερολόγιο χωρίς όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες θα επαναταξινοµηθεί ως
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECKLOG). Το ηµερολόγιο πρέπει να είναι
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε µορφή CABRILLO, καµία άλλη µορφή δεν θα γίνει αποδεκτή. Η
προθεσµία υποβολής είναι η 12η Ιανουαρίου 2023;. παρακαλώ στείλτε το ηµερολόγιο
στο marconiclub@ariloano.it

Λογισµικό:

Συνιστάται η χρήση των QARTest, N1MM, ή DXLog καθώς αυτά τα λογισµικά
υποστηρίζουν το διαγωνισµό MCD.

Κατάταξη:

Οι συµµετοχές θα ταξινοµηθούν σύµφωνα µε το σύνολο των πόντων τους. Εάν δύο
σταθµοί έχουν την ίδια βαθµολογία,ο σταθµός µε το µεγαλύτερο αριθµό QSO θα
κατατάσσεται υψηλότερα. Αν µια καταχώρηση έχει υπερβολικό αριθµό QSO που δεν
είναι δυνατό να επαληθευτούν, η συµµετοχή αυτή θα αποκλειστεί από την κατάταξη.
Όλες οι αποφάσεις του Γραµµατέα και του Υπεύθυνου Βραβείων του MARCONI CLUB
A.R.I. Ο Loano, διοργανωτή της εκδήλωσης, είναι οριστικές.

Βραβεία:

Θα αθλοθετήσουµε µία πλακέτα για τον νικητή, µέλος του MC και µία πλακέτα για τον
νικητή, µή µέλος.

Πιστοποιητικό: Ένα πιστοποιητικό PDF θα είναι διαθέσιµο για λήψη για όλους τους συµµετέχοντες
σταθµούς.
ΜΟΝΙΜΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: όλες οι επαφές µε µέλη του MARCONI CLUB ARI Loano ισχύουν για την
ολοκλήρωση του «AWARD MARCONISTA». Οι κανόνες του βραβείου και η ενηµερωµένη λίστα µελών
εµφανίζονται στην ιστοσελίδα www.ariloano.it/marconiclub.

Παράδειγµα επαφής:
σταθµός που καλεί: CQ CQ MCD de IK1QAD AR K
ανταποκρινόµενος σταθµός: IK1QAD de IU1XXX K
σταθµός που καλεί: IU1XXX de IK1QAD 599 MC269 K
ανταποκρινόµενος σταθµός: IK1QAD de IU1XXX 599 001 K
Ελπίζουµε να σας ακούσουµε σύντοµα!
73 de IK1QAD Walter
Award Manager Marconi Club A.R.I. Loano

Translation by Theo SV2BBK

