CQWW Правила категорії EXPLORER -- 2022

Нова категорія ДОСЛІДНИК (EXPLORER) була створена, щоб дозволити залучити до змагань аматорів, які
творчо експериментують з управлінням станцій за допомогою мережі Інтернет та використовують інші нові
технології. Мета цієї категорії – заохочення інновацій в стратегіях управління, проектуванні станцій та
адаптації технологій.
Основні правила змагань CQWW DX застосовуються щодо періоду змагань, обміну та підрахунку очок.
На додаток до чинних правил категорія EXPLORER включає наступне:
1.

Мета: категорія EXPLORER призначена для заохочення інновацій в стратегіях управління,
проектування станцій та адаптації технологій.

2.

Категорії учасників: (High Power only) Тільки Висока Потужність, загальна потужність не повинна
перевищувати 1500 Вт):
а) Один оператор (Single-operator): в якій один ліцензований радіоаматор виступає в якості

оператора управління, виконуючи та контролюючи всі операційні та реєстраційні функції.
б) Багато операторів (Multi-operator): в якій декілька операторів виконують та контролюють усі
операційні та реєстраційні функції. Учасникам команди дозволяється працювати з різних місць
розташування.
3. Допомога при оповіщенні про зв'язок та залучення до зв’язку (QSO-alerting assistance and QSO
solicitation): Використання допомоги при оповіщенні про зв'язок за допомогою пакетного радіо, Інтернету,
локальних або віддалених пристроїв типу Skimmer, чат-кімнат, прямих трансляцій в соціальних мережах
тощо, дозволено в обох (Single-operator) та (Multi-operator) категоріях. Селф-споттінг (оповіщення про самого
себе) або прохання до інших розмістити про вас інформацію не допускається. Всі контакти мають
здійснюватись через ефір.
4. Розташування (Location): Всі позиції можуть використовувати кілька передавальних та/або
приймальних майданчиків. Усі передавальні майданчики повинні знаходитись в одній зоні CQ. Майданчики
віддаленого прийому можуть бути розташовані де завгодно.
5. Передачі (Transmission): Всі зв’язки проведені в категорії EXPLORER повинні використовувати один і
той самий позивний. Тільки один сигнал на передачу дозволений на даній смузі в будь-який час, незалежно
від місця. Максимальна ширина сигналу не повинна перевищувати нормальну ширину для SSB ( для SSB
змагань) або CW (для CW змагань) сигналу. Це забороняє сигнали з кількома несучими або
мультиплексовані в часі, які займають декілька каналів в одному діапазоні. Також не дозволяється займати
дві частоти в одному діапазоні, навіть якщо вони перемежовуються. Наприклад, не дозволяється мати «RUN”
станції на декількох частотах в одному діапазоні з почерговим CQ.

6. Оператор(и) контролю (Control Operator(s)): В обов’язки оператора (операторів) контролю входить
перед початком передачі забезпечення відповідних норм перестороги, наприклад,, прослуховування частоти
перед викликом CQ, щоб визначити чи вона вільна. Це має вирішальне значення при використанні
автоматизованих станцій-роботів. Будь яка станція, визнана такою, що порушує це правило підлягатиме
дискваліфікації і відстороненню від участі у змаганнях CQWW DX в наступному році. Всі транскордонні
дистанційні опреації повинні здійснюватися відповідно до правил країни, де знаходиться(знаходяться)
предавальний(передавальні) майданчик(и).
7. Подання звітів (Log Submission): Звіти необхідно подавати шляхом завантаження на cqww.com Звіти
повинні бути в форматі Cabrillo та містити рядок: CATEGORY-STATION: EXPLORER.
8. Нагороди (Awards): Переможці в категоріях Один оператор(Single operator) та Багато операторів(Multi
operator) будуть нагороджені плакеткою. Крім того учасники, які продемонструють значну кількість інновацій
можуть отримати спеціальні дошки на розсуд суддівського комітету CQWW Contest.
9. Клубні бали (Club scores): Учасники цієї категорії не мають права подавати свої результати для заліку
в Клубному змаганні CQWWDX Contest.

