
 
 

- MARCONI CLUB ARI LOANO - 

QSO PARTY DAY edycja 2023 
 

 

Biorąc pod uwagę duży sukces 4 edycji i osiągnięty duży wzrost aktywności naszych mini zawodów,  
A.R.I Loano organizuje 5 edycję QSO Party Day w 2023 roku. 

Celem jest przybliżenie naszego klubu nowemu pokoleniu, zgromadzenie wszystkich tych, którzy 
naprawdę kochają i wierzą w telegrafię oraz promowanie MARCONI CLUB A.R.I. LOANO założonego     
8 maja 1988 roku przez Libero Meriggi I1YXN, który był mocno zmotywowany przez słynnego 
DXpedytora Baldur DJ6SI. 

Nasz historyczny klub liczy ponad 900 członków na całym świecie, którzy pasjonują się tą niesamowitą i 
wspaniałą sztuką. Podczas tego wydarzenia postaramy się zaangażować do aktywności jak największą 
liczbę członków. 

Data:  7 stycznia 2023 r. 

Czas:  07:00 UTC – 21:00 UTC 

Pasma:  20m - 40m - 80m 

Emisja:  CW 

Cel: Krótkofalowcy z całego świata nawiązują łączności z innymi krótkofalowcami oraz z jak 
największą możliwą liczbą członków MARCONI CLUB A.R.I. Loano.    

Raporty:  Wszystkie stacje podają wywołanie  “CQ MCD”. 
Członkowie MARCONI CLUB A.R.I. Loano nadają RST+MC+numer członkowski w trzy 
cyfrowym formacie np. (599 MC123). 
Nie członkowie nadają RST + numer łączności zaczynając od (599 001). 

Punktacja: 5 punktów za QSO z członkiem MARCONI CLUB A.R.I. Loano  
 1 punkt za QSO z pozostałymi stacjami  
 Z każdą stacją można nawiązać po jednym QSO na każdym z pasm.   
 
Mnożnik: Każdy członek MARCONI CLUB A.R.I. LOANO liczy się jako mnożnik na każdym 

paśmie. 
 
Wynik: Ostateczny wynik to wynik suma punktów za QSO pomnożona przez całkowitą liczbę 

mnożników.       



 
Logi: Dzienniki muszą zawierać prawidłową datę i czas UTC, pasmo, znak korespondenta, 

raport, nadany i odebrany numer. Dzienniki bez tych informacji będą sklasyfikowane jako 
do kontroli (CHECKLOG). Dziennik musi być tylko w formacie  CABRILLO, nie innym i 
musi zostać wysłany do 12 stycznia 2023 roku na adres marconiclub@ariloano.it. 

 
Oprogramowanie:  

Rekomendowane jest używanie logów QARTest, N1MM lub DXLog, które wspierają  
MCD contest. 

 
Wynik ko ńcowy:  

Wyniki zostaną uszeregowane zgodnie ze zgłoszoną sumą punktów. Jeśli dwie stacje 
będą mieć ten sam wynik, stacja z większą liczbą QSO będzie miała wyższą pozycję w 
końcowych wynikach. Jeżeli zgłoszenie zawierać będzie zbyt dużą liczbę QSO, które nie 
będą mogły być zweryfikowane, zgłoszenie zostanie zdyskwalifikowane i nie pojawi się w 
wynikach końcowych. Wszystkie decyzje Sekretarza i Award Managera MARCONI CLUB 
A.R.I. Loano, organizatora imprezy są ostateczne. 

 
Nagrody: Za pierwsze miejsca w kategoriach Członkowie Marconi Club A.R.I Loano oraz nie 

członkowie zwycięzcy otrzymają deski. 
 
Dyplomy:  Certyfikaty w formacie PDF będą do pobrania dla wszystkich uczestników MCD. 
 
Dyplomy wydawane przez klub:  wszystkie łączności z członkami MARCONI CLUB A.R.I Loano są 
ważne i zaliczane do dyplomu “AWARD MARCONISTA”. Zasady dyplomu oraz członkostwa w klubie 
dostępne są na stronie www.ariloano.it/marconiclub.  
  
Przykładowa ł ączno ść:  
  
Stacja podaj ąca wywołanie: CQ CQ MCD de IK1QAD AR K  
Stacja wołająca: IK1QAD de IU1XXX K  
Stacja podaj ąca wywołanie: IU1XXX de IK1QAD 599 MC269 K  
Stacja wołająca: IK1QAD de IU1XXX 599 001 K  
  
Mamy nadzieję, że usłyszymy się wkrótce!  
  
73 de IK1QAD Walter  
Award Manager Marconi Club A.R.I. Loano 
 
Tłumaczenie: SQ9S Adam MC#889. 


