Tävlingsregler för RSA-Cupen 2020
Allmänt:
RSA-Cupen är en aktivitet som startade i samband med klubbens 30-årsjubileum under 2009
för att få med SK5RO i resultatlistorna för klubbar. Trots dåligt deltagande de sista åren så kör
vi den vi den även under 2020 och hoppas på fler deltagare.
Var och en deltar med sin egen signal i någon/några av nedan uppräknade tester och tävlar för
SK5RO i klubbtävlingen. Dessutom ger deltagande i klubbens möten och aktiviteter poäng.
Deltagare:
Registrerade medlemmar i Roslagens Sändareamatörer som deltar med sin egen signal.
Tester som ingår i cupen:
NAC-aktivitetstest 144, 432, 1296 MHz, Microvåg (2,3 GHz och över) och 50MHz.
NAC (NRAU aktivitetstest) 28 MHz.
SSA:s månadstest (HF).
Testregler finns på SSA:s hemsida under NAC-tester.
Poängberäkning:
Deltagande i ovan uppräknade tester ger en poäng per test/månad.
För NAC 28 MHz som är uppdelad i fyra olika modulationsarter, CW, SSB, FM och Digital,
räcker det att delta i en av dessa för att få poäng.
För SSA:s månadstest räcker det att delta i CW eller SSB-delen för att få poäng.
För att poäng skall erhållas måste logg skickas in till respektive arrangör. Dessutom måste
man ange att man tävlar för SK5RO i klubbtävlingen.
Notera att NAC 28 och 50 MHz samt SSA:s Månadstest även ger poäng för varje tävlande
och klubben i SSA:s HF Contest Cup. Kom ihåg att dessutom skicka in loggarna för dessa
tester via länken: http://www.hfcup.se/ . Information och regler finns under denna.
Utöver deltagande i tester får man fyra poäng/tillfälle vid deltagande i möten och aktiviteter
arrangerade av klubben under året.
Registrering av aktivitet:
Registrering av deltagande i test görs normalt via ett formulär på klubbens hemsida,
www.sk5ro.se. Då hemsidan för närvarande är under ombyggnad finns inte denna funktion.
Tills det att registrering kan göras via hemsidan skickar deltagarna en förteckning med körda
tester och deltagande i klubbens aktiviteter per brev, telefon eller e-post till klubbens
sekreterare som är tävlingsledare. Ingen fortlöpande registrering under året behövs utan den
kan ske när tävlingsåret är slut. Förteckning med antal tester och aktiviteter lämnas in till
sekreteraren, sekr@sk5ro.se senast den 15 jan. 2021.
Sammanställning och slutpris:
Slutgiltigt resultat och prisutdelning sker vid årsmötet 2021.
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