CQWW DX 2022 – Regulile categoriei EXPLORER
Noua categorie EXPLORER a fost introdusǎ pentru a permite radioamatorilor să
participe la concursul CQ WW în timp ce experimentează creativ posibilitatea
conectarii şi operǎrii stațiilor prin internet și a altor tehnologii noi. Scopul acestei
categorii este de a încuraja inovația şi adaptarea noilor tehnologii în strategiile
tehnice şi tactice de operare a staţiilor.
Regulile de bază ale concursului CQWW DX se aplică în ceea ce privește
perioada concursului, controalele și punctajul. În plus față de regulile de bazǎ,
categoria EXPLORER include următoarele:
1. Obiectiv: Categoria EXPLORER este destinată să încurajeze inovația în
strategiile de operare, proiectarea stațiilor și adaptarea tehnologiei.
2. Categorii de participare (numai “Putere Mare”, puterea totală de ieşire nu
trebuie să depăşească 1500 W):
a) “Un Singur Operator” (Single Op): O singură persoană (radioamator
autorizat) controleazǎ, realizează şi monitorizeazǎ toate funcţiile de operare şi
logare;
b) “Multi-Operator” (Multi-Op): Mai multe persoane (radioamatori autorizaţi)
controleazǎ, realizeazǎ şi monitorizeazǎ toate funcțiile de operare și logare.
Membrii unei echipe multi-operator pot să opereze din locații diferite.
3. Asistenţa în găsirea QSO-urilor și solicitarea QSO-urilor: Utilizarea
oricărei tehnologii de alertare gen packet radio, Interenet, Skimmer CW local
sau la distantǎ, camere de chat pe Internet, transmisiuni live pe reţele sociale,
etc., este permisǎ la ambele categorii (“Un Singur Operator” şi “Multi-Operator”).
Auto raportarea şi solicitarea de a fi raportat sunt interzise. Toate QSO-urile
trebuie realizate ”over the air”, în frecvenţele asignate.
4. Locații: Toate categoriile pot utiliza mai multe locaţii de emisie și / sau
recepție. Toate locaţiile de emisie trebuie să fie într-o singură țară și într-o
singură zonă CQ. Locaţiile de recepție la distanță (remote) pot fi amplasate
oriunde.
5. “Transmissions”: Participanţii la categoria EXPLORER trebuie sǎ efectueze
toate QSO-urile folosind acelaşi indicativ. Pe durata concursului este permisă
transmiterea unui singur semnal pe bandă indiferent de locaţie. Lățimea de
bandă maximă a semnalului nu trebuie să depășească lățimea de bandă
normală a unui singur semnal SSB (pentru etapa de SSB) sau a unuia de CW
(pentru etapa de CW). Sunt interzise semnalele care conţin purtǎtoare multiple şi
cele cu multiplexare în timp care ocupǎ mai multe frecvenţe în aceeaşi bandǎ.

De asemenea, nu este permisă ocuparea a două frecvențe pe o singură bandă,
chiar dacă emisia se face intercalat. De exemplu, nu este permisǎ folosirea
stațiilor „RUN” pe mai multe frecvenţe care sǎ facǎ apeluri ”CQ” alternative în
aceeași bandă.
6. Operatorul sau operatorii aflaţi la controlul staţiei: Este responsabilitatea
persoanei/persoanelor (radioamatori autorizati) care opereazǎ şi se aflǎ la
controlul staţiei să se asigure că sunt luate toate măsurile de precauție înainte
de a emite, ca de exemplu, ascultarea pentru a determina dacă o frecvență este
liberă înainte de a face “CQ”. Acest lucru este esențial în cazurile în care se
utilizeazǎ stații automate „robot”. Orice stație participantǎ despre care se
constată că a cauzat interferențe prin nerespectarea acestei reguli va fi
descalificata și operatorul în cauzǎ nu va putea participa la ediţia urmǎtoare a
concursului CQWW DX. Toate operațiunile la distanță (remote) transfrontaliere
trebuie să respecte reglementările din țara în care se află / sunt amplasate
locaţiile de emisie.
7. Trimiterea logului: Logurile se trimit prin prin metoda “Web Upload” la
cqww.com/logcheck. Logurile trebuie să fie în format Cabrillo și să includă în
antet linia: “CATEGORY-STATION: EXPLORER”.
8. Premii: Câștigătorilor la categoriile “Un Singur Operator” şi “Multi-Operator” li
se vor acorda plachete. În plus, cei care demonstrează o cantitate semnificativă
de inovație pot primi plachete speciale din partea Comitetului de organizare a
CQWW.
9. Scorurile clubului: Participanții la această categorie nu sunt eligibili să
contribuie cu scorurile lor la cele ale cluburilor angrenate în “Club Competition”.

