مسابقة CQ WW DX 2021
صوتي 31-30 :أكتوبر  -مورس 28-27:نوفمبر
يبدأ السبت  UTC 0000ينتهي األحد UTC 2359
 .Iالهدف :ليتصل الهواة في جميع أنحاء بأكبر عدد من الهواة في أكبر عدد ممكن من مناطق  CQوالبلدان
 .IIالنطاقات :ستة نطاقات فقط 21 ،14 ،7 ،3.5 ،1.8 :و  28ميغاهيرتز .نشجع على مراجعة جدول النطاقات المعمول
به.
 .IIIتبادل المسابقة :صوتي :التقرير  RSباإلضافة إلى عدد المنطقة  CQحسب موقع المحطة (على سبيل المثال59 ،
 .)05مورس :تقرير  RSTزائد المنطقة ( CQعلى سبيل المثال.)05 599 ،
 .IVالتهديف:
 .Aمجموع النقاط :النتيجة النهائية هي نتيجة لمجموع نقاط االتصاالت مضروبا في مجموع مضاعفات المنطقة والبلد.
مثال 1000 :نقطة إتصال * ( 30منطقة  70 +بلدا) = ( 100،000النتيجة النهائية).
 .Bنقاط االتصاالت  : QSOيمكن االتصال بالمحطات مرة واحدة على كل نطاق .وتستند نقاط االتصاالت  QSOعلى
موقع المحطة المتصل بها.
 .1اتصاالت بين المحطات في قارات مختلفة تحسب ثالث ( )3نقاط.
 .2اتصاالت بين المحطات في نفس القارة ولكن في بلدان مختلفة تحسب واحدة ( )1نقطة .استثناء :اتصاالت بين المحطات
في بلدان مختلفة داخل حدود أمريكا الشمالية تحسب اثنين ( )2من النقاط.
 .3اتصاالت بين محطات في نفس البلد تحسب صفر نقطة ،ولكن يحسب مضاعف المنطقة و البلد.
 .Cالمضاعفات :هناك نوعان من المضاعفات.
 .1المنطقة :مضاعف واحد ( )1لكل منطقة  CQمختلفة اتصلت بها على كل نطاق .و يعتبر CQ WORKED ALL
 ZONESهي المعيار.
 .2البلد :مضاعف من واحد ( )1لكل بلد مختلف اتصل به على كل نطاق .الئحة  ، DXCCوقائمة المضاعفات
) WORKED ALL EUROPE (WAEباإلضافة إلى  ، IG9/IH9والحدود القارية هي المعايير لتحديد البلد
المضاعف .المحطات البحرية المتنقلة تحسب فقط لمضاعفات المنطقة.
 .Vفئات الدخول:
 .Aفئات المشغل الواحد :شخص واحد (المشغل) ينفذ جميع وظائف التشغيل والتسجيل .ال يوجد حد لمدة التشغيل أو تغير
النطاقات .يسمح بإشارة مرسلة فقط في أي وقت.
 .1مشغل واحد :الدعم من أي نوع إليجاد اإلتصاالت غير مسموح به (انظر .) VIII.2
أ .طاقة عالية (كل النطاقات أو نطاق واحد) :مجموع انتاج الطاقة يجب أال يتجاوز  1500واط.
ب .طاقة منخفضة (كل النطاقات أو نطاق واحد) :يجب أن ال يتجاوزمجموع انتاج الطاقة  100واط.
 .1طاقة منخفضة جداً (كل النطاقات أو نطاق واحد) :يجب أن ال يتجاوزمجموع انتاج الطاقة  5واط.

 .2مشغل واحد مدعوم :يسمح للمشاركين في هذه الفئة الحصول على مساعدة في إيجاد اإلتصاالت (انظر .) VIII.2
أ .طاقة عالية مدعوم (كل النطاقات أو نطاق واحد) :مجموع انتاج الطاقة يجب أال يتجاوز  1500واط.
ب .طاقة منخفضة مدعوم (كل النطاقات أو نطاق واحد) :يجب أن ال يتجاوز مجموع انتاج الطاقة  100واط.
ج .طاقة منخفضة جدا ً مدعوم (كل النطاقات أو نطاق واحد) :يجب أن ال يتجاوزمجموع انتاج الطاقة يجب أن مجموع
انتاج الطاقة ال يتجاوز  5واط.
 .Bتصنيفات فئة المشّغل الواحد :يمكن ألي مشاركة مشغل واحد التي تستجب للمتطلبات ان يدخلوا إحدى التّصنيفات
المبيّنة أدناه وذلك بإضافة خ ّ
ط إضافي في اعلى سّجل  Cabrilloتحت اسم  .CATEGORY-OVERLAYيتم تجميع
نتائج كافّة المشاركات المنضوية تحت التّصنيفات بصفة منفصلة; مسجلة على أساس متعددة النطاقات ومجمعة حسب
الطاقة العالية والطاقة المنخفضة بإعتبار )(QRP
 .1مشغل كالسيكي ) : (CLASSICيستعمل المشارك جهاز راديو واحد فقط ،الدعم في إيجاد اإلتصاالت غير مسموح
به ،ويمكن تشغيل المحطة لمدة  24ساعة من مجموع  - 48الوقت األدنى للفترات خارج أوقات التشغيل هو  60دقيقة ال
يسجل فيها أي إتصال .إذا أظهر السجل أكثر من  24ساعة تشغيل ،يتم احتساب الساعات ال 24-األولى لنتيجة التصنيف.
يمنع االستقبال عند اإلرسال .المشاركات من فئة المشغل الواحد مدعوم غير مؤهلة لهذه الفئة.
 .2الصاعد ) : (ROOKIEتم ترخيص للمشغل باعتباره هاوي راديو ألول مرة قبل أقل من ثالثة ( )3سنوات من تاريخ
المسابقة .يجب اإلشارة إلى تاريخ الترخيص األول في المجال  . SOAPBOXالفائزين السابقين في  Rookieغير
مؤهلين للحصول على لوحة في هذه الفئة
 .3الشاب ( : )YOUTHإذا كان المشغل يبلغ من العمر  25عا ًما أو أقل قبل تاريخ المسابقة .حدد سنة الميالد في حقل
.SOAPBOX
 .Cالفئات متعددة المشغلين (جميع النطاقات فقط) :أي عدد من المشغلين هو مسموح به .يسمح بالمساعدة في إيجاد
اإلتصاالت  .يسمح بإشارة مرسلة فقط على كل نطاق في أي وقت.
 .1متعدد  -وحيد) : (MULTI-SINGLEإشارة واحدة فقط على الفرقة الواحدة يسمح بها خالل أي فترة من  10دقائق
(محطة تشغيل/إشارة) .استثناء :إشارة واحدة أخرى مرسلة فقط (محطة مضاعفات/إشارة) يمكن أن تستخدم خالل أي فترة
 10دقائق ،إذا وفقط إذا ،كانت على نطاق مختلف عن نطاق جهاز اإلرسال وتكون المحطة المراد اإلتصال بها مضاعف
جديد .وتخضع أجهزة اإلرسال الخاصة بالتشغيل والمضاعفات لقواعد ال  10دقائق المستقلة .تبدأ فترات عشر دقائق مع
اإلتصال األول على النطاق .يجب اإلشارة لكل إتصال في السجل إلى المحطة/اإلشارة (تشغيل أو مضاعف).
المحطة/اإلشارة الخاصة بالمضاعفات ال تنادي ( CQالتماس اتصاالت) .الرجاء التأكد من قراءة اجوبة األسئلة حول
المتعدد/واحد على الرابط http://www.cqww.com/rules_faq.htm
أ .طاقة عالية :يجب أن ال يتجاوزمجموع انتاج الطاقة 1500واط على أي نطاق في أي وقت.
ب .طاقة منخفضة  :يجب أن ال يتجاوزمجموع انتاج الطاقة  100واط على أي نطاق في أي وقت.
 .2متعدد – إثنين) : (MULTI-TWOاثنين كحد أقصى من االشارات المرسلة على اثنين من النطاقات المختلفة يمكن
استخدامها في أي وقت .يجب أن يشير السجل إلى المحطة/اإلشارة التي قامت بكل إتصال .يمكن لكل محطة/إشارة القيام
بتغير النطاق  8مرات كحد أقصى في أي ساعة على مدار الساعة ( 00إلى  59دقيقة) .يجب أن ال يتجاوزمجموع انتاج
الطاقة 1500واط على أي نطاق في أي وقت.
 .3متعدد  -متعدد ) :(MULTI-UNLIMITEDيمكن إستخدام النطاقات الست في وقت واحد .يسمح اإلشارة المرسلة
واحد فقط على كل نطاق في أي وقت.يجب أن ال يتجاوزمجموع انتاج الطاقة 1500واط على أي نطاق في أي وقت.

 .Dالمستكشف :تم إنشاء فئة المستكشف للسماح للهواة بالمشاركة في مسابقة  CQ WWمن خالل تشجيع االبتكار في
استراتيجيات التشغيل وتصميم المحطة والتكيف التكنولوجي .للحصول على قواعد  Explorerالكاملة  ،انتقل إلى
<.>cqww.com/explorer.htm
 .Eسجل التثبت :مشاركة لدعم التثبت من السجالت .لن يكون للمشاركة مجموع نقاط في النتائج ولن يكون السجل علني.
 .VIالجوائز :
سجل النطاق الواحد سيكون مؤهل لجائزة النطاق الواحد فقط .سيتم اعتبار السجل الذي يحتوي أكثر من نطاق كمشاركة
متعددة النطاقات طالما لم يرد تحديد المشاركة كنطاق واحد.
 .Aالشهادات :وستتاح الشهادات اإللكترونية متاحة للتحميل للجميع أن
يقدم إدخال.
 .Bاللوحات :يتم منح وجوائز تذكارية ألفضل أداء في عدد من الفئات .عرض القائمة الحالية للوحات والمتبرعين بها في<
 .> www.cqww.com/plaques.htmسيتم منحه لوحة واحدة فقط لكل مشاركة .لن يتم إعتبار المحطة الفائزة بلوحة
للوحة شبه المنطقة ،وسيتم منح اللوحة إلى مركز الوصيف في تلك المنطقة.
 .VIIمنافسة األندية:
نتيجة النادي هو مجموع النقاط الكلي من ألسجالت المقدمة من األعضاء .هناك نوعان منفصالن من فئات مسابقة األندية.
 .Aنوادي الواليات المتحدة األمريكية :المشاركة تقتصر على أعضاء النادي الذين يقطنون ويعملون ضمن دائرة نصف
قطرها  250ميل من وسط منطقة النادي.
 .Bنوادي  : DXالمشاركة تقتصر على أعضاء النادي الذين يقطنون ويعملون داخل البلد  DXCCحيث يقع النادي أو
داخل دائرة نصف قطرها  400كم من وسط منطقة النادي.
 .Cالقواعد العامة لألندية:
 .1المنظمات الوطنية (على سبيل المثال REF،JARL ،أو  ) DARCليست مؤهلة لمنافسة األندية.
 .2يمكن لمشاركة المشغل الواحد المساهمة في ناد واحد .يجوز تخصيص فئات متعددة المشغلين ألندية متعددة كنسبة مئوية
من عدد أعضاء النادي المشاركين في العملية .يجب أن يحدد سجل المشاركة اسم النادي الكامل (ومخصصات النادي إذا
كانت متعددة المشغلين).
 .3يجب أن يتم استالم ما ال يقل عن أربعة سجالت عن ناد ليكون مدرجا ً في النتائج .ال تحسب سجالت التثبت في مجموع
نقاط النادي.
 .4يجب أن تعرف كلمة "يقطن" كما يلي :السكن بصفة دائمة أو متواصلة أو شغل مكان كبيت قار أو ثابت أو رئيسي
للشخص لغايات قانونية .
 .VIIIتعاريف المصطلحات:
 .1موقع المحطة :المنطقة التي تقع فيها جميع أجهزة اإلرسال وأجهزة االستقبال والهوائيات .يجب على جميع أجهزة
اإلرسال واالستقبال ومقويات الطاقة أن تكون ضمن دائرة واحدة قطرها  500متر .الهوائيات يجب أن تكون متصلة فعليا ً
بواسطة خطوط نقل الترددات الالسلكية إلى أجهزة اإلرسال واالستقبال.
 .2المساعدة على إيجاد اإلتصاالت  : :استخدام أي تكنولوجيا أو مصدر آخر يمكن أن تقدم للمشغل معلومات حول إشارة
النداء أو تحديد المضاعف .وهو يشمل ،ولكن ليس على سبيل الحصر ،واستخدام مفكك شفرة المورس ،مواقع الويب

إليجاد ) DXمثال ، (DX Clusterو تقنية محلية أو عن بعد لفك ترميز رمز النداء أو التردد (على سبيل المثالCW ،
 SKIMMERأو  ،) REVERSE BEACON NETWORKأو ترتيبات التشغيل التي تقحم غيرهم من األفراد.
 .IXقواعد عامة لجميع المشاركين:
 .1يجب المشاركين أن يعملوا ضمن حدود الفئة التي يختارونها عند تنفيذ أي نشاط يمكن أن يؤثر على النتيجة التي
يقدمونها.
 .2يجب استخدام رمز النداء مختلف لكل مشاركة .فقط رمز نداء المشارك يجب أن يصحب نتيجته.
 .3يجب أن ال يتجاوز إجمالي الطاقة المخرجة الحد المسموح به في كل فئة و في أي نطاق .ويقاس مجموع انتاج الطاقة في
أي نطاق في أي وقت في مخرج مضخم الطاقة الناشط.
 .4إعالن الذات أو الطلب إلعالن الذات غير مسموح به.
 .5يسمح التشغيل عن بعد إذا كان الموقع الفعلي لجميع أجهزة اإلرسال وأجهزة االستقبال والهوائيات هو موقع محطة
واحدة .يجب أن تخضع المحطة العاملة عن بعد لترخيص المحطة ،رخصة المشغل ،وقيود الفئة .يجب أن يكون رمز النداء
المستعمل صادرا ً أو مرخصا ً من السلط القانونية في مكان المحطة.
 .6ال يسمح لالستقبال عن بعد خارج موقع المحطة.
 .7يسمح بإشارة واحدة فقط على أي نطاق في أي وقت .عند تواجد اثنين أو أكثر من أجهزة اإلرسال على نفس النطاق،
يجب استخدام جهاز لمنع تواجد أكثر من إشارة واحدة في وقت واحد .ال يسمح بالتناوب  CQsعلى اثنين أو أكثر من
الترددات على نفس النطاق.
 .8يجب أن تتم جميع طلبات اإلتصال ،والرد على اإلتصاالت ،ونسخ إشارات النداء وتبادالت المسابقة خالل الفترة
المسابقة باستخدام نمط وترددات المسابقة.
 .9تصحيح إشارات النداء المسجلة والتبادالت بعد المسابقة باستخدام أي قاعدة بيانات ،تسجيالت ،البريد اإللكتروني أو
وسائل أخرى لتأكيد اإلتصاالت ،غير مسموح به.
 .10بالنسبة لمحطات  ITUالمنطقة  :1ال يسمح باإلرسال على النطاق  40متر على تردد أعلى من  7200كيلوهرتز خالل
مسابقة ( SSBصوتي).
 .11بالنسبة لمحطات  ITUالمنطقة  :1ال يسمح باإلرسال على تردد أقل من  1810كيلوهرتز خالل المسابقة.
 .Xإرشادات السجالت:
المطلوب من جميع المشاركين أن يقدموا ألسجالت اليكترونياً.
 .1يجب أن تظهر على السجل ،في كل إتصال ،ما يلي  :التاريخ الصحيح والتوقيت العالمي ،التردد (أو النطاق) ،رمز نداء
المحطة المتصل بها ،التبادل المرسل ،التبادل المستقبل .سيصنف السجل دون جميع المعلومات المطلوبة إلى سجل التثبت
 . Checklogيجب أن يتم تسجيل اإلتصاالت بمجرد إكمالها .يجب على المحطات المتنافسة على الجوائز العالمية والقارية
توفير الترددات الفعلية لكافة االتصاالت في السجل.
 .2يجب على المشاركين من فئة نطاق واحد أن يسجل جميع االتصاالت التي تمت خالل فترة المسابقة ،حتى لو كان على
نطاقات أخرى .وسوف يتم إعتبار اإلتصاالت التي يتم على النطاق المحدد في رأس كابريلو فقط ألغراض احتساب النقاط.
سيتم تصنيف السجالت التي تحتوي على إتصاالت على نطاق واحد على أنها من فئة النطاق الواحد.

 .3شكل ملف كابريلو هو الشكل المعتمد للسجالت .انظر > >www.cqww.com/cabrillo.htmللحصول على
إرشادات مفصلة حول ملء رأس ملف كابريلو .قد يؤدي الفشل في ملء رأس بشكل صحيح إلى وضع المشاركة في فئة
غير صحيحة أو تصنيفها بوصفها سجل تثبت  . Checklogمالحظة :يجب على محطات الواليات المتحدة أن تشير إلى
موقع المحطة في رأس كابريلو (على سبيل المثال ،الموقع.) OH :
 .4التحميل عبر االنترنت هي طريقة التحميل الوحيدة لتقديم السجالت  .تحميل ألسجالت عبر االنترنت ممكن عبر
الواصل > . < www.cqww.com/logcheck/
 .5تعليمات ألسجالت اإللكترونية من غير كابريللو :إذا لم تكن قادرا ً على تقديم سجل شكل كابريلو ،يرجى االتصال بمدير
المسابقة للحصول على المساعدة للتقديم بشكل آخر.
 .6تأكيد المشاركات :سيتم تأكيد جميع السجالت الوافدة عبر البريد اإللكتروني .قائمة السجالت الوافدة يمكن اجدها في
. www.cqww.com
 .7سحب السجالت :يمكن للمشارك أن يسحب السجل ألمقدم ألي سبب في غضون  30يوم من الموعد النهائي
 .XIالموعد النهائي للسجالت:
 .1يجب أن ترسل كل المشاركات خالل خمسة ( )5أيام بعد نهاية المسابقة :موعد ال يتجاوز  5نوفمبر  2021على الساعة
 2359بالتوقيت العالمي ل  SSBو  3دسمبر  2021على الساعة  2359بالتوقيت العالمي ل . CWإعادة تقديم السجل بعد
الموعد المحدد يؤدي إلى اعتباره سجل في وقت متأخر.
 .2قد يطلب التمديد على >  . < cqww.com/contact/يجب أن يذكر مع الطلب سبب شرعي ،ويجب أن يتم استالمه
قبل الموعد النهائي للسجل .يتم منح التمديدات فقط اثر تأكيد من مدير المسابقة.
 . 3يمكن أن تسرد السجالت الواردة بعد الموعد النهائي ضمن النتائج ،ولكنها ليست مؤهلة للحصول على الجوائز.
 .XIIالتحكيم:
لجنة مسابقة  CQ WW DXهي المسؤولة عن التثبت والفصل في المسابقة .ومن المتوقع أن يتبع المشاركون القواعد
وأفضل ممارسات هواة الراديو .انتهاك قواعد المسابقة أو السلوك غير الرياضي قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية من
قبل اللجنة.
 .Aالسلوك غير الرياضي :تشمل أمثلة السلوك غير الرياضي  ،ولكنها ال تقتصر على:
 .1ترتيب أو تأكيد أي اتصاالت خالل أو بعد المسابقة عن طريق استخدام أي جهاز غير الهواة يعني مثل الهواتف،
واإلنترنت ،والرسائل الفورية وغرف الدردشة ،الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ،البريد اإللكتروني ،وسائل االعالم
االجتماعية أو مواقع اإلنترنت.
 .2بث من قبل المشارك على ترددات خارج من حدود الترخيص.
 .3أزمنة متغيرة في السجل لتلبية قواعد تغيير النطاق أو أوقات التشغيل.
 .4الحصول على نقاط من عدد كبير من اإلتصاالت أو المضاعفات غير المثبتة
 .5إشارات بعرض كبير للنطاق الترددي (على سبيل المثال ) Clicks ، Splatter ،أو التوافقيات على نطاقات أخرى.
 .6اإلتصال بمحطات وإجراء أكثر من  3إتصاالت دون ارسال رمز النداء

 .Bالتسجيالت الصوتية :أية مشاركة فئة مشغل واحد (أنظر (V.A.1منافسة على المواقع الخمسة األولى في العالم (ا)،
القارة (ب) أو الواليات المتحدة األمريكية (ج) بإعتبار تصنيف الكالسيكي ،يجب أن تسجل الصوت المرسل والمستقبل كما
يسمع من طرف المشغل وذلك طول مدة المسابقة .يجب أن يكون التسجيل في صيغة متعارف عليها )مثال  (mp3وأن
يشمل الصوت على كل أذن في قناة منفصلة .يجب أن يكون التسجيل تسجيالً متواصالً (وليس تسجيالً إلتصاالت منفردة).
الفترة "ليس على الهواء" (عند عدم اإلرسال أو اإلستقبال) ال يجب بالضرورة أن تكون مسجلة .يمكن أن يطلب التسجيل
الصوتي من قبل اللجنة في غضون  90يوما ً بعد إيداع السجل للمساعدة في الحكم على السجل .يجب أن يوفر المشارك
التسجيل في مدة  5أيام من الطلب .قد يؤدي عدم إرسال التسجيل صوتي عند الطلب إلى إعادة تصنيف مشاركة السجل إلى
 CHECKLOGأو إلى االستبعاد.
 .Cاإلجراءات التأديبية :في حالة حدوث انتهاك ،يخضع المشارك للتنحية وفقا لتقدير اللجنة.
 .1المشاركات الفاقدة لألهلية سيتم سردها في نهاية النتائج المنشورة وليست مؤهلةً للحصول على جائزة.
 .2سوف يتم إرسال إشعار بإجراءات اللجنة عن طريق البريد اإللكتروني إلى العنوان المذكور في السجل المقدم .لدى
المشارك خمسة أيام الستئناف القرار لدى مدير المسابقة .يعتبر القرار نهائيا ً بعد ذلك الوقت.
 .3تحتفظ اللجنة بحقها في تغيير فئة أي مشاركة على أساس دراستها لها أو غيرها من المعلومات.
 .Dالتدقيق في ألسجالت :يتم فحص جميع سجالت باستخدام برمجيات مخصصة والتقدير البشري.
 .1سيتم إزالة االتصاالت المكررة بدون عقوبة إضافية.
 .2سيتم إزالة االتصاالت مع تبادل مستقبل بشكل غير صحيح بدون عقوبة إضافية.
 .3سيتم إزالة رموز النداء الغير صحيحة )خطأ( أو التي ليست في السجل األخر ) (NILوالحصول على خصم مرتين
قيمة نقاط هذا االتصال.
 .XIIIتصريح:
عن طريق تقديم سجل مسابقة  ، CQ WW DXوالنظر إلى الجهود التي تبذلها لجنة مسابقة  CQ WW DXلفحص
وتقييم ذلك السجل ،يكون المشارك قد وافق دون قيد أو شرط ودون رجعة على أنه  )1 :اقر وفهم قواعد المسابقة ويوافق
على االلتزام بها )2 ،يعمل وفقا لجميع القوانين واألنظمة التي تتعلق بهواة الراديو في موقع المحطة )3 ،موافق على جواز
جعل السجل مفتوحا ً للجمهور ،و )4قبل أن إعالن التنحية وغيرها من قرارات اللجنة هي رسمية ونهائية .إذا كان المشارك
غير راغب أو غير قادر على الموافقة على كل ما سبق ،يجب على المشارك أن ال يقدم مشاركته أو أن يقدم المشاركة
بوصفها سجل تثبت  Checklogفقط.
يجوز تقديم األسئلة المتعلقة بقواعد مسابقة  CQ WW DXعلى >  .<cqww.com/contact/ويمكن االطالع على
إجابات لكثير من األسئلة الشائعة على <.> www.cqww.com/rules_faq.htm
تقدم هذه الترجمة كخدمة لجمهور المتسابقين .القواعد باللغة اإلنجليزية هي المعيار الرسمي.
ترجم من قبل < > KF5EYY < ،> Ashraf Chaabane

