
OK-MARATON, soutěž o putovní pohár Josefa ČECHA  OK2-4857. 

 
 Pro zvýšení provozní zručnosti operátorů a soustavné práce na pásmech, vyhlašuje Český 

radioklub tuto celoroční soutěž na KV i VKV pásmech. 

 

 Účel:  Účelem této soutěže je na KV pásmech (1,8-28 MHz) navázat nebo odposlechnout 

spojení s co největším počtem zemí, prefixů a OK/OM stanic. Na VKV pak navázat 

(odposlechnout) spojení s co největším počtem zemí DXCC, velkých lokátorů a OK/OM stanic 

VKV pásmech (50 MHz – 122 GHz). 

 

      Účast: Všichni amatéři vysílači a posluchači bez ohledu na členství v organizacích, a to 

jak z OK, tak i zahraniční stanice. Pokud operátor (klub) používá více značek, jsou hodnoceny 

všechny značky dohromady. 

 

     Doba: Soutěží se v době od 1.ledna 00:00 hod. UTC do 31.prosince  23:59 hod. UTC. 
  

      QTH: Platí spojení z libovolného stanoviště, ale jen v rámci stejné DXCC země. Spojení z 

jiné DXCC země (např. OM/OK1RH) bude hodnoceno zvlášť jako další stanice. 

 

      QSO: Do soutěže se počítají všechna spojení, ze všech závodů, aktivů, party a běžná QSO. 

Platí spojení na všech KV nebo VKV pásmech (viz níže) všemi druhy provozu (včetně Es, EME, 

MS, AU, RS, všechna DIGI, včetně FT8 a FT4, atd.).  

Platí i spojení přes převaděče. 

KATEGORIE: 

 

             1.SWL do 19 let: Tato kategorie je určena pro posluchače, kteří k datu 1.1. běžného roku 

ještě nedosáhli věku 19 let. Soutěže se mohou zúčastnit i držitelé radioamatérského oprávnění všech 

tříd bez rozdílu, pokud povedou zvlášť SWL deník. SWL musí mít v LOGu zaznamenánu i značku 

protistanice (WKD WITH). Držitelé radioamatérského oprávnění nesmí mít ve spojeních uvedenu v 

LOGu pro SWL svojí vysílací značku, a to ani jako značku protistanice. 

 

             2.SWL nad 19 let:  Tato kategorie je určena pro posluchače, kteří k datu 1.1. běžného roku 

již dosáhli věku 19 let. Soutěže se mohou opět zúčastnit i držitelé radioamatérského oprávnění 

všech tříd bez rozdílu, pokud povedou zvlášť SWL deník. SWL musí mít v LOGu zaznamenánu i 

značku protistanice (WKD WITH). Držitelé radioamatérského oprávnění nesmí mít ve spojeních 

uvedenu v LOGu pro SWL svojí vysílací značku, a to ani jako značku protistanice. 

 

         3.SO-KV:  Tato kategorie je určena pro stanice vysílající na KV pásmech. 

 

 4.SO-VKV:  Tato kategorie je určena pro stanice vysílající na VKV pásmech. 

 

 5.SO-AB:  Tato kategorie je určena pro stanice vysílající na KV i VKV pásmech 

dohromady. 
             

             6.MO-KV: Do této kategorie budou zařazeny klubové stanice a stanice s více operátory 

pracující pod jednou značkou (i SWL) na KV pásmech. 

 

 7.MO-VKV: Do této kategorie budou zařazeny klubové stanice a stanice s více operátory 

pracující pod jednou značkou (i SWL) na VKV pásmech. 

 

 8.MO-AB: Do této kategorie budou zařazeny klubové stanice a stanice s více operátory 

pracující pod jednou značkou (i SWL) na KV i VKV pásmech dohromady. 



 

 9.TOP-TEN: Do této kategorie zařadí vyhodnocovatel 10 stanic s nejvyšším bodovým 

ziskem ze všech kategorií dohromady. 

 

 BODOVÁNÍ:  

KV - CW = 3, fone = 1, DIGI = 5 bodů 

VKV – CW = 5, SSB a FM direct = 3, FM via převaděče = 1, DIGI 10 bodů. 

 

 PŘÍDAVNÉ BODY:  

 

100 bodů za každou novou zemi DXCC na KV pásmech bez ohledu na pásma a druh  provozu 

jedenkrát za rok  

200 bodů za každou novou zemi DXCC na VKV pásmech bez ohledu na druh provozu na 

 každém pásmu zvlášť (50 MHz-122 GHz) jedenkrát za rok 

50 bodů za každou novou OK/OL/OM stanici na KV pásmech bez ohledu na pásma a druh 

 provozu jedenkrát za rok  

50 bodů za každou novou OK/OL/OM stanici na VKV pásmech bez ohledu na druh  provozu na 

každém pásmu zvlášť (50 MHz-122 GHz) jedenkrát za rok  

30 bodů za každý nový prefix na KV pásmech bez ohledu na pásmo a druh provozu  jedenkrát 

za rok. 

100 bodů za každý nový velký lokátor (JO70, JN79, atd.) bez ohledu na druh provozu na 

 každém pásmu zvlášť (50 MHz-122 GHz) jedenkrát za rok  

 

100 bodů za účast v každém závodě nebo soutěži (mimo tuto soutěž). SWL si počítají  body jen v 

případě, že závod (soutěž) má i kategorii pro SWL. 

50 bodů za každé další pásmo, na kterém bylo uskutečněné minimálně 1 QSO 

50 bodů za každých 200 QSO (u vícepásmových QSO ze všech pásem dohromady) 

1500 bodů za účast v každém (CW, SSB i RTTY) z OK/OM DX contestů. 

100 bodů za každé včasně zaslané hlášení  

30 bodů pro SWL, pokud naváží na radioklubu alespoň 1 QSO za měsíc 

30 bodů pro RK za každého operátora, který naváže na RK za měsíc alespoň 5 QSO 

30 bodů pro kategorii SO, pokud naváže na RK za měsíc alespoň 5 QSO  

 

 HLÁŠENÍ: 

 

Hlášení se posílá na formuláři v tabulce Excel (.xls) na e-mailovou adresu vyhodnocovatele. 

Formulář Vám ochotně zašle vyhodnocovatel soutěže e-mailem. Hlášení lze posílat i v papírové 

podobě poštou (opět přehledná tabulka). 

 

Hlášení se počítá tak, že se sečtou body za spojení za počítané období + body za minulé období = 

celkový výsledek za soutěžní období. Na formuláři uveďte svoje jméno, volací značku, rok narození 

(platí pro SWL do 19 let), kategorii, ve které má být hodnocen a kontakt (adresa pro posílání 

poštou, nebo e-mail). 

 

Hlášení se posílá do 15. dne v měsíci (celoroční do 20. ledna následujícího roku). Hodnocen bude 

každý účastník, který pošle minimálně 1 hlášení.  

 

Vyhodnocovatel bude pravidelně každý měsíc uveřejňovat měsíční hlášení a pořadatel je umístí na 

své WEBové stránky. Vyhodnocovatel má právo si vyžádat deníky pro kontrolu. Nezaslání může 

znamenat vyloučení ze soutěže. 

 

 



 ODMĚNY:  

 

Soutěžící, kteří se umístily na prvních 3 místech v každé kategorii, obdrží diplom. 

Vítěz v kategorii TOP-TEN obdrží v Holicích putovní pohár, a pokud 3x vyhraje, zůstane mu 

pohár natrvalo. Kromě toho obdrží i malý pohár, kde bude uveden rok a značka stanice, a tento není 

putovní. 

 

  POŘADATEL:  

 

Český radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7, e-mail „crk at crk.cz“ 

 

 VYHODNOCOVATEL: 

 

OK1RH, Václav NĚMEČEK, Slemeno 32, 543 71 DOLNÍ KALNÁ, e-mail „ok1rh at tiscali.cz“. 

Tel: 731 026 087. 

 

 

 


