Zápis
z mimořádného jednání rady ČRK v Praze dne 6. 8. 2013 od 16:00 hodin
v zasedací místnosti ČRK ve 3. patře U Pergamenky 3, Praha 7
Přítomni: ing. Jiří Šanda, OK1RI, ing. Miroslav Hakr, OK1VUM, Karel Matoušek, OK1CF, ing. Vít Kotrba, OK5MM, Mgr. Vojtěch Horák, OK1ZHV, ing. Martin
Kumpošt, OK1MCW, Petr Kašpárek, OK2ULQ, ing. Miloš Prostecký, OK1MP, Jan
Paleček, OK1NP, Michal Oplt, OK1LOL, František Lupač, OK2LF, Petr Chvátal, OK1FFU.
Hosté: ing. Oldřich Trégl, OK1VUL, Michal Cempírek, OK1MTZ, Dr. ing. Jaroslav Bažant,
OK1WF, Richard Gašparík, OK8WW, Josef Zabavík, OK1ES. (Přítomní členové rady
hlasováním jednomyslně souhlasili s účastí hostů na jednání.)
Omluveni: Stanislav Hladký, OK1AGE, Jan Litomiský, OK1XU, ing. Petr Spáčil, OK1FCJ.
Jednání zahájil a řídil předseda ČRK, OK1RI, ustavil
zapisovatele: OK1MCW,
ověřovatele zápisu: OK1MP,
a navrhl
program jednání:
1.
2.
3.

účast stanice OK5Z v Polním dnu 2013,
OK-OM DX Contest,
různé.

Rada program přijala.
S ohledem na mimořádnost jednání rady se neprovedla kontrola plnění úkolů z minulé rady.
1.

Účast stanice OK5Z v Polním dnu 2013

Jirka, OK1RI, navrhl rozdělit jednání na 3 podbody:
a)
co dělat se vzniklou situací,
b)
jakým způsobem situaci vyřešit,
c)
otázka změn ve všeobecných podmínkách VKV závodů s ohledem na definici SINGLE/MULTI, ale i dalších otázek, jako DUPE QSO, atd.
Petr, OK2ULQ přednesl i názor členů VKV pracovní skupiny, že přihlášení členů stanice OK5Z
do kategorií SINGLE hodnotí jako nesprávné a navrhuje přeřazení OK5Z do kategorií MULTI.
Jirka, OK1RI přednesl názor nepřítomného Honzy, OK1XU, na výklad Všeobecných podmínek
závodů na VKV a vyhlášky č. 156/2005 Sb., dle kterého je možné stanici OK5Z jen buď
přeřadit do kategorií MULTI, nebo nehodnotit.
Rozvinula se diskuze, zda může rada ČRK přeřadit OK5Z, nebo je požádat, aby se sami
převedli do kategorií MULTI. Byla prezentována informace, že pro pásmo 70 cm již tak učinili.
Dále se zmínilo, že výklad podmínek je nejednoznačný a též že rada požaduje dodržování
podmínek závodů, ale nemůže nutit účastníky ke studiu právních norem.
Na závěr diskuze rada jednomyslně přijala následující stanovisko:
Pořadatel závodu s ohledem na možný nejednoznačný výklad Všeobecných podmínek závodů na VKV upouští od nehodnocení stanice OK5Z, přeřazuje ji do kategorie MULTI a současně s okamžitou platností doplňuje odstavec 5 Všeobecných podmínek VKV závodů o větu:
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Stanice, jejíž značku použije v závodě více operátorů, se vždy považuje za soutěžící v kategorii MULTI.
Dále Petr, OK2ULQ, upozornil na potřebu změny Všeobecných podmínek závodů na VKV a
postupů při vyhodnocení. Například tzv. 2. QSO (nedokončené a později opakované), kdy
se navrhuje 2. QSO akceptovat a 1. neúplné pomocí vyhodnocovacího SW neakceptovat.
Dále např. neřešit při hodnocení logů uvádění /P nebo /číslice u závodních značek. Kontrolovat jen první a druhé číslo reportu. Vrátit se ke stavu, kdy stanice vysílající soutěžní kód
se má považovat za stanici vysílající soutěžní kód správně, a proto jí má být spojení uznáno
za platné i v případě, kdy stanice kód přijímající ho přijala chybně.
Petr, OK2ULQ, navrhl přednést návrh v Holicích na jednání rady ČRK, které proběhne ve čtvrtek 22. 8.
2. OK-OM DX Contest
Rada obdržela informaci, že 5. 8. rezignoval Rišo, OK8WW, na funkci ředitele OK-OM DX
Contestu. Po této informaci se Rišo dostavil na jednání rady a podal podrobnější vysvětlení.
V diskuzi zazněla řada podnětů pro zlepšení stavu:
o
o
o
o
o

aktualizovat co nejdříve nový web,
doplnit starší výsledky v jakémkoli formátu ke čtení,
LOGy napříště přijímat jen přes webové rozhraní,
zmírnit kriteria chybovosti v LOGu, aby se vyškrtávalo méně QSO,
OK1CF zmínil, aby se podporoval um operátorů a aby se větší tolerantností k chybám
v LOGu (např. v hlavičce) nesnižovala celková úroveň.

Definice funkcí s ohledem na uznání chybovosti bude stanovena na semináři pro vyhodnocování KV závodů, která se bude konat dne 22. 8. 2013 v Holicích za přítomnosti OK1RI,
OK1FFU, OK1MP, OK5MM, OK1CF, OK8WW a OK1DMX.
Závěr:
o po dohodě s Petrem Chvátalem, OK1FFU, se rada shodla na jeho pověření funkcí
ředitele OK-OM DX Contestu,
o loňské výsledky OK-OM DX Contestu jsou finální!
o co nejrychleji aktualizovat nový web (+ archiv v nějaké verzi), což se týká i části
zaměřené na OK DX RTTY Contest,
o schůzka týmu, který se bude zabývat dořešením vyhodnocovacího SW, bude 22. 8.
v Holicích.
o plakety a jejich rozeslání dořeší OK1CF a OK8WW,
o sponzorské dary (zaplacení některých plaket) dořeší OK1CF, OK8WW a OK1VUL.
3. Různé
Nebylo probíráno žádné téma.
Zapsal: ing. Martin Kumpošt, OK1MCW
Ověřil: ing. Miloš Prostecký, OK1MP
V Praze 6. 8. 2013
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