LL-käsivõtmevõistluse juhend
1. Võistlus, millel saatmiseks kasutatakse ainult käsivõtit, viiakse läbi neli korda
aastas, igas kvartalis üks osavõistlus. Osavõistluse kestvus on 45 minutit ja see
koosneb kolmest 15 minuti pikkusest perioodist:
1. tuur – 08:00 – 08:14 EA
2. tuur – 08:15 – 08:29 EA
3. tuur – 08:30 – 08:44 EA
NB! Levitingimuste tõttu viiakse võistluse detsembri etapp läbi hiljem, algusega kl
9:30 EA järgi, tuuride pikkused on samad, st võistluse lõpp on kl 10:15!
2. Võistlus toimub laupäeviti, selle läbiviimise täpsed kuupäevad on toodud ERAÜ
ürituste aastases kalenderplaanis.
3. Tööliik, -sagedused ja võimsus: ainult CW (käsivõtmel!), 3530 – 3560 kHz,
lubatud väljundvõimsus on maksimaalselt 100W.
4. Igas tuuris on lubatud pidada üks side ühe ja sama korrespondendiga. Kordusside
sama korrespondendiga järgnevas perioodis on lubatud pidada sõltumata eelmises
perioodis peetud side kellaajast.
5. Kontrollnumber on kuuekohaline ja koosneb: osavõtja staaž (arvestatakse
absoluutselt esimesest eetris peetud iseseisvast amatöörsidest, sõltumata, kas see on
peetud isikliku või klubiraadiojaama kaudu), pluss osavõtja vanus, pluss kahekohaline
side järjekorra number. Näide: 15 44 07.
NB: Side järjekorra number (alates 01) on kogu võistlust läbivalt tõusev ja ei sõltu
erinevatest 15-minutilistest perioodidest.
6. Iga side eest saab punkte vastavalt korrespondendi eetritöö staažile (s.t.
vastuvõetud raporti esimesed kaks numbrit). Punktide kogusumma saamiseks
liidetakse kõikide peetud sidede (k.a. kordussided) staažipunktid kokku, millele
lisatakse enda staažipunktid iga töötatud perioodi eest, s.t. 3 korda.
7. Võistlejatel palutakse märkida oma aruandes ka kolm kutsungit parima võtmetöö
„käekirja“ hindamise järjestuses, millede summeerimisel toimub võistluste
kokkuvõttes aasta „Kuldvõtme“ tunnusnimetuse omistamine.
8. Aasta parim käsivõtme kasutaja tehakse kindlaks vähemalt kolmel
osavõistlusel osalenud võistleja vahel. Esikoht osavõistlusel annab 0 kohapunkti,
teine koht 2 punkti, kolmas koht 3 punkti jne. Aasta kokkuvõttes läheb arvesse
võistleja kolm paremat tulemust, st arvutatakse minimaalne võimalik kohapunktide
arv. Võistluse võidab see, kelle saavutatud kohapunktide arv osalenute hulgas on
vähim.
9. Nimetus „Aasta Kuldvõti“ omistatakse operaatorile, kelle võtmetööd on osavõtjad
tema kolme parima tulemusega osavõistlusel kõige kõrgemalt hinnanud.
10. Aasta kokkuvõttes kolme parimat autasustakse pokaalide ja diplomitega, „Aasta
Kuldvõti“ – diplomiga, võimalusel ka eriauhinnaga.
11. Võistlusaruande esitamise tähtaeg: 7 päeva jooksul osavõistluse toimumisest.
Aruanded esitatakse elektrooniliselt e-kirja lisana aadressil: kasivoti@erau.ee .
NB: Lisatava aruande faili nimetuses peab kindlasti sisalduma osavõtja kutsung!
Head toksimist! ☺
ERAÜ LL-toimkond

