Neratovice 26. 1. 2014
Vážení v Radě ČRK, jako vyhodnocovatel předkládám návrh nových podmínek soutěže, který je
potřeba schválit, a to zejména ze dvou důvodů. Jirku OK1RI o schválení prvních dvou změn jsem již
požádal, dozvěděl se o nich i Karel OK1CF.
O zásadních změnách (dvě změny ze dvou důvodů) byli informováni i soutěžící e-mailem, zbylí
dva soutěžící (kterým se zasílají výsledky prostřednictvím pošty) se o tom dozvědí zpětně, i když jsem
změny již avizoval v komentáři ve výsledcích za listopad 2013. Zrovna tak jsem je předal Honzovi
OK1NP pro stránky soutěže na www ČRK (v „aktuality“) a včera jsem je uložil do sítě PR (v ZAVODY
s odkazem v OKINFO) jako „předběžně projednány“. Zásadní změny nehrají roli ve vyhodnocení za
leden až březen.
Zásadní a faktické změny i kosmetické úpravy jsou vždy ve dvou bodech.
O některých dalších možných – a jistě i potřebných – změnách jsem nevedl se soutěžícími od
roku 2008 žádnou diskuzi. Třeba příští rok udělám nějakou anketu, určitě se pár drobných úprav
najde.
Zásadní změny:
1) Návrat k původnímu názvu soutěže OK Maraton a ponechání (O
putovní pohár Josefa Čecha, OK2-4857) v podtitulu. Problém nastává při uvádění plného názvu
soutěže na diplomy a hlavně na štítky k pohárkům (plaketkám apod.), dokonce i do sítě PR a „OK listu
ČRK“ uvádím `"OK maraton..." * COSI.`. Po SK Josefa OK2-4857 (dlouholetého vyhodnocovatele (a
snad i zakladatele) a propagátora SWL činnosti i práce pro mladé a začínající) byla soutěž na návrh
Honzy OK1XU přejmenována na počest Josefa na „OK Maraton - o Putovní pohár Josefa Čecha,
OK2-4857“od 1. 1. 2008 (schváleno 23. 8. 2007 v Holicích) – předchozí podtržený text je v současně
platných podmínkách. Upravený text je v návrhu zvýrazněn zeleně.
2) Obohatit podmínky o nový OK-OM DX SSB Contest. Následující
podtržený text je v současně platných podmínkách na konci prvního odstavce „Přídavné body" 1 500
bodů za účast v „OK/OM DX Contestu“ (platí se všemi zde uvedenými body) a zrovna tak 1 500 bodů
za účast v „OK DX RTTY Contestu“ jako propagace OK/OM v těchto dvou světových KV závodech.
Upravený a doplněný text je v návrhu zvýrazněn zeleně.
Faktické změny:
1) Podmínky schválit nejpozději k 1. 4. 2014 pro blížící se nový závod.
Datum je již doplněno a zvýrazněno zeleně.
2) Na konci podmínek je uváděno kdo, kde a kdy tyto podmínky schválil.
Doplním ve finální verzi.
Kosmetické úpravy: 1) Uprostřed posledního odstavce bodu „Přídavné body" je jako příklad
několikrát uvedena již neplatná CALL OK1CRA, nyní zaktualizována na OK1RCR. Upravený text je v
návrhu zvýrazněn zeleně.
2) V bodě „Vyhodnocovatel“ je uvedena tehdy nově založená e-mailová
adresa, tak slova „TENTO NOVÝ“ se už mohou vyškrtnout. Odstraním ve finální verzi.
....................................................................................................................................................................
Podmínky soutěže OK Maraton
(O Putovní pohár Josefa Čecha, OK2-4857)
od 1. 4. 2014
Pro zvýšení provozní zručnosti operátorů a soustavné práce na pásmech pro ARS vyhlašuje Český
radioklub tuto ojedinělou vytrvalostní soutěž, v které jsou účastníci vedeni bez nutnosti na členství v
jakékoliv organizaci.
Všeobecně k soutěži
Probíhá vždy od 1. 1. do 31. 12. všemi povolenými druhy provozu. * Je určena i zahraničním
účastníkům. Hodnocení je shodné se stanicemi OK. V kategoriích SWL musí dodržet věkovou
kategorii a v kategoriích HAM povolený maximální výkon, druh provozu a pásma (včetně segmentů) v
dané třídě dle platných provozních předpisů pro ARS a doporučení IARU. * Všechny body platí za
činnost bez rozdílu QTH na území OK i z jiné země DXCC. * Soutěžící s více značkami (vlastní
a závodní nebo příležitostní) si počítá body za QSO za každou CALL zvlášť, ale přídavné body si
počítá za všechny značky dohromady. * Soutěžící na prvních třech místech všech kategorií
celoročního hodnocení obdrží diplomy, případně věcnou cenu. Diplomy za účast také dostanou všichni
bez ohledu na pořadí do osmnácti let věku a první tři zahraniční účastníci v každé kategorii. Bude-li
mít pořadatel prostředky, měl by každý v kategorii „TOP TEN“ dostat věcnoucenu. * Vyhodnocovatel
má právo vyžádat si ke kontrole podklady k hlášení. Jestliže na vyžádání vyhodnocovatele soutěžící
nezašle LOG ke kontrole, smí ho diskvalifikovat, zvláště tam, kde je důvodné podezření z
nepoctivosti. Rozhodnutí pořadatele a vyhodnocovatele je konečné. * Soutěžící prohlašuje, že údaje
uvedené v hlášení souhlasí s deníkem a těmito podmínkami soutěže a že dodržel provozní předpisy pro

ARS a doporučení IARU.
Kategorie
1. SWL od 19 let
SWL zaznamenává do LOGu datum, čas, pásmo, druh provozu, obě volací značky korespondujících
stanic a reporty. Účastní-li se soutěžící s koncesí v některé SWL i HAM kategorii současně, musí vést
odděleně LOGy. Pracuje-li SWL pod více SWL značkami, počítá si body za QSO za každou značku
zvlášť, ale přídavné body si počítá za všechny značky dohromady (tedy přídavné body si počítá jen
jedenkrát). V této kategorii jsou soutěžící po celý rok, ve kterém dosáhli k 1. 1. věku 19 let a více.
2. SWL od 13 do 18 let
Jako kategorie 1 s rozdílem věkového limitu 13 až 18 let.
3. SWL do 12 let
Jako kategorie 1 s rozdílem věkového limitu do 12 let.
4. RK a SWL RK
V této kategorii se hodnotí spojení všech operátorů na značku RK. Je určena i SWL, pracujícím
kolektivně pod jednou značkou (například OKL 1000 = SWL RK).
5. Třída „N“
V této kategorii se hodnotí jen koncesionáři třídy „N“, kteří si počítají pouze uskutečněná spojení na
jim povolených pásmech (včetně segmentů).
6. Třída „A“
V této kategorii se hodnotí jen koncesionáři třídy „A“.
7. TOP TEN
V této kategorii se hodnotí na závěr soutěže automaticky vždy 10 nejlepších soutěžících v absolutním
pořadí bez rozdílu kategorií. Vítěz pak obdrží „Putovní pohár Josefa Čecha, OK2-4857“. Získá-li
soutěžící třikrát po sobě PP, bude mu již ponechán, a to zpětně od ročníku 2006, poté se bude soutěžit
o nový PP.
Body za QSO
KV: CW = 3, fone = 1, DIGI DIR = 5 a DIGI VIA další zařízení = 2 body. * VKV: CW = 5, fone
DIR = 3, fone VIA další zařízení = 1, DIGI DIR = 10 a DIGI VIA další zařízení = 2 body.
Přídavné body
- za předpokladu, že soutěžící zašle vyhodnocovateli závodu deník nebo hlášení (dle propozic
závodu) alespoň ke kontrole (nemusí nutně zasílat deník k vyhodnocení):
100 bodů za účast v každém závodě nebo soutěži (mimo tuto soutěž); SWL si ale body počítají pouze
tehdy, má-li závod nebo soutěž i SWL kategorii * 50 bodů za každé další pásmo, na kterém bylo
uskutečněno minimálně jedno spojení u vícepásmových závodů * 50 bodů za každých 200 spojení u
vícepásmových závodů (ze všech pásem dohromady) * bonus 1 500 bodů (platí se všemi zde
uvedenými přídavnými body) za účast v OK/OM KV světových závodech a propagaci OK/OM ve
světě, a to „OK-OM DX SSB Contest“ (duben), „OK-OM DX Contest“ (CW, listopad) a „OK DX
RTTY Contest“ (prosinec)“.
- a dále:
100 bodů za každé včasně zaslané hlášení, a to i bez přídavných bodů (viz část „jednou za
soutěž“) * 30 bodů - jen pro SWL kategorie – naváže-li soutěžící na RK alespoň jedno spojení v
měsíci * 30 bodů - jen pro kategorii RK & SWL RK - za každého operátora, který naváže na RK
alespoň pět spojení v měsíci.
- jednou za soutěž = body se mohou soutěžící spočítat na konci roku, případně i průběžně:
100 bodů za „Nové DXCC KV“ (například IT9 (Sicílie) není zemí DXCC) * 50 bodů za „Nové
OK/OL a OM značky KV“ (počítá se i z každé další země DXCC, zrovna tak zvlášť i „/P“, „/M“,
„/AM“, atd., například OK1RCR, OK1RCR/P, OK1RCR/M, OM/OK1RCR/P a SP/OK1RCR/P je
celkem za 250 bodů) * 30 bodů za „Nové prefixy KV“ * 200 bodů za „Nové DXCC VKV“ * 50 bodů
za „Nové OK/OL a OM značky VKV“ (platí jako u KV) * 100 bodů za „Nové velké čtverce VKV“
(například JN79 s JO70 je celkem za 200 bodů).
Hlášení
Doporučené formuláře jsou u vyhodnocovatele a pořadatele, dále v sítích PR a IN. Hlášení lze zaslat i

jiným způsobem (ale tak, abychom se v něm vyznali). Hlášení se počítá tak, že se sečtou body za
spojení za počítané období + body z minulého období = celkový výsledek za soutěžní
období + přídavné body na konci soutěžního roku (v prvním hlášení se žádné body z minulého období
nepřipočítávají). Na prvním hlášení soutěžící uvede alespoň své jméno, volací značku, rok narození
(platí pro kategorie SWL a pro všechny do osmnácti let), kategorii, ve které má být hodnocen
a případně i přesnou adresu, chce-li zasílat výsledky klasickou poštou. Bodový výsledek uvedený v
posledním hlášení je současně celoročním deklarovaným výsledkem soutěžícího. Hlášení zasílejte
nejpozději do 15. dne každého následujícího měsíce vyhodnocovateli, lze zaslat též jen jedno celoroční
hlášení (pak ale soutěžící přichází ročně o 1 100 bodů). V soutěži bude hodnocen každý účastník, který
během roku zašle hlášení minimálně za jeden měsíc.
Vyhodnocovatel se zavazuje pravidelně každý měsíc vyhodnocovat soutěž a uveřejňovat měsíční
výsledky na internetu (http://www.crk.CZ/OKMARATONC.HTM) a v PR (rubrika ZAVODY), kde
budou taktéž podmínky, formulář hlášení, výsledky s komentáři (aktuální informace jsou většinou
součástí komentářů výsledkových listin). A zároveň poskytovat měsíční výsledky ke zveřejnění
sekretariátu ČRK pro vysílání OK1RCR. Automaticky poštou obdrží od ČRK výsledkové listiny ti
soutěžící, od kterých vyhodnocovatel dostane poštou hlášení.
Pořadatel
Český Radioklub, U Pergamenky 3, 170 00 PRAHA 7; OK1RCR@OK0PHL; crk(crk.cz); 266722240
Vyhodnocovatel
AVZO TSČ Z.O. Neratovice - OK1KMG, Kostelecká 154, 277 11 NERATOVICE;
OK1KMG@OK0NAG; okm(crk.cz); 604801488 (Leoš OK1ULE) /Poznámka: záměrně a z
pochopitelných důvodů nikde neuvádíme TENTO NOVÝ e-mail ve správném tvaru./
Originál těchto podmínek je založen u pořadatele a vyhodnocovatele.
Schváleno Radou ČRK v MMMMMM XX. YY. 2014

