Pohjois-Karjalan Radiokerho ry
PL 73
80101 Joensuu

PÖYTÄKIRJA
7.2.2013

HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:
Paikka:
Läsnä:

7.2.2013 klo 17.00
Kerhotilat, Tonttulankatu 20, Joensuu
Matti Korhonen OH7FQP
Veli-Pekka Niiranen OH7FQH
Jussi Karttunen OH7FQQ
Mika Keronen OH7FWQ
Petri Ikonen OH7FAE
Raimo Konsti OH4HLO

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.30
2. Päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin.
3. Työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytty.
4. Kalakukko 2013 kilpailutoimikunta
Ehdotettu ja valittu seuraavat henkilöt kilpailutoimikuntaan:
Matti Korhonen OH7FQP
Mauno Hirvonen OH7UE
Eino Ryynänen OH7ER
5. Kalakukko 2013 sääntöjen hyväksyntä
Hallitus hyväksyy ehdotetut säännöt Kalakukko 2013 -kilpailuun. Säännöt ovat pöytäkirjan
liitteenä.
6. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00

Matti Korhonen
Puheenjohtaja

Jussi Karttunen
Sihteeri

Kalakukko 2013 säännöt
Kalakukkokilpailun järjestää tänä vuonna Pohjois-Karjalan Radiokerho ry, OH7AB. Kilpailu
käydään tänäkin vuonna toisena pääsiäispäivänä, ma 1.4.2013, pääosin vuonna 2011 pidetyn SMKalakukkokilpailun säännöillä ja on yksi tämän vuoden SM-osakilpailuista.
Kilpailuaika: (Toinen pääsiäispäivä:)
SSB: Maanantai, 1.4.2013, 0700–0859 UTC (10.00–11.59 Suomen aikaa) CW: Maanantai,
1.4.2013, 1000–1159 UTC (13.00–14.59 Suomen aikaa) RTTY: Maanantai, 1.4.2013, 1300–1359
UTC (16.00–16.59 Suomen aikaa)
Jaksot:
SSB: 0700–0759 ja 0800–0859 UTC CW: 1000–1059 ja 1100–1159 UTC RTTY: 1300–1359UTC
(10.00–10.59 ja 11.00–11.59 Suomen aikaa) (13.00–13.59 ja 14.00–14.59 Suomen aikaa) (16.00–
16.59Suomenaikaa)
SSB- ja CW-osassa saman aseman saa työskennellä kerran kummankin jakson aikana kummallakin
taajuusalueella eli yhteensä neljä kertaa. RTTY-osassa vastaavasti kerran jakson aikana
kummallakin taajuusalueella eli yhteensä kaksi kertaa.
Taajuusalueet:
SSB: 3600–3750 kHz, 7060–7140 kHz CW: 3510–3550 kHz, 7010–7040 kHz RTTY: 3580–3600
kHz, 7040–7060 kHz
Kilpailusarjat:
SSB- ja CW-osassa on seuraavat kilpailusarjat:
a) Yleisluokka, yli 100 W (”Ison tehon luokka”)
b) Yleisluokka, 100 W tai alle
c) Perusluokka
d) QRP-luokka, teho 5 W tai alle
e) MultiMulti-luokka (asemien tai operaattoreiden määrää ei ole rajoitettu) f) Single band 80 m
g) Single band 40 m
h) Uusien amatöörien luokka (ensimmäinen lupa tullut 1.1.2012 jälkeen) i) ”Second operator”
-luokka (operaattorilla ei radioamatöörin pätevyyttä) j) Portable/mobile-luokka (asema irti
valtakunnanverkosta)
k) YL-luokka
RTTY-osassa on neljä kilpailusarjaa:
a) Yli 100 W
b) Max. 100 W
c) Elämäni ensimmäinen RTTY-kilpailu”, joka on tarkoitettu niille, joita RTTY-kilpailut ovat aina
kiinnostaneet, mutta jotka eivät vielä oikeasti ole niihin osallistuneet. Muutama aiempi kokeilu ei
estä tähän luokkaan osallistumista.
d) Uusien amatöörien luokka (ensimmäinen lupa tullut 1.1.2012 jälkeen)
Kilpailijan tulee lokissaan ilmoittaa selkeästi kilpailusarjansa ja voi kilpailija osallistua samalla
useampaan kilpailusarjaan, jonka ehdot hän täyttää. SM-osakilpailusarjan pistelaskua varten
laaditaan näistä luokista riippumaton tuloslista.

Sanoma:
RS(T)+juoksevanumero+maakuntatunnus.Esim.599079UU.Juoksevanumeroon
kolminumeroinenjatulee aloittaa numerosta 001. MultiMulti-luokan asemat antavat erillisen
juoksevan numeron 80 m ja 40 m -alueilla numerosta 001 alkaen.
Yhteyspisteet:
Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 10 pistettä. Jos sanomassa on yksi tai useampia virheitä,
yhteyden arvo on 5 pistettä. Virhe kutsumerkissä mitätöi yhteyden. Vasta-aseman lokin
puuttumisesta ei sakoteta eikä lähettämättömiä lokeja julkaista.
Hyvityspisteet:
Jokaisesta työskennellystä maakunnasta kummallakin taajuusalueella, mukaan lukien oma
maakunta, saa 40 p.
Hyvityspisteiden maksimimäärä on siis 19 x 2 x 40 p = 1520 p. Mikäli kilpailija on ainut osallistuja
maakunnassaan, häntä hyvitetään bandikohtaisesti omasta maakunnastaan.
Tulos:
Lopullinen tulos on yhteyspisteiden ja hyvityspisteiden summa.
Palkinnot:
Luokkavoittajien kesken arvotaan kalakukko kullakin modella. Jokaisen sarjan paras saa
kunniakirjan.
Lokiohjeita:
Paperilokit kelpaavat ilman rajoituksia.
Kilpailun järjestäjä suosittelee sähköisen lokin käyttöä tuloslaskennan nopeuttamiseksi ja
syöttövirheiden minimoimiseksi. Sähköisen lokin tulisi olla jonkin yleisen lokiformaatin mukainen
(Cabrillo, ADIF) tai vähintään ASCII-muodossa. Osallistuminen ja yhteyksien pitäminen ei
kuitenkaan edellytä lokien lähettämistä eikä vasta-asemia ”sakoteta” siitä, ettei lokia ole lähetetty.
Lokien toimitusosoitteet:
Sähköpostilla kalakukko ät oh7ab piste fi. Kaikki saapuneet lokit kuitataan sekä listataan OH7AB:n
kotisivulla www.oh7ab.fi
Paperilokien toimitusosoite: Pohjois-Karjalan Radiokerho ry., OH7AB PL 73, 80101 JOENSUU
Lokien viimeinen postituspäivä on viikko kilpailun jälkeen, maanantai 8.4.2013.
Yleistä:
Kilpailijoilta edellytetään rehtiä ja reipasta kilpailuhenkeä ja hyvää ”Ham Spiritiä.” Lopullisista
tuloksista vastaa kilpailun järjestäjä. ”Skimmereiden” ym. sähköisten välineiden käyttö on sallittua
kaikissa luokissa.
Kilpailun tuloksien julkistaminen ja huomautukset tulosluetteloon:
Järjestäjät pyrkivät tarkkaan tulosten laskentaan, nopeaan tulosten julkistamiseen sekä
varmistamaan, että jokaisen osanottajan tulos on oikein laskettu ja sijoitus lopullisessa
tulosluettelossa kilpailusuoritusta oikeudenmukaisesti vastaava.
Kilpailun järjestäjät julkaisevat ensin ennakkotulokset, joiden yhteydessä toimitetaan
tarkistusraportti niille osanottajille, jotka sellaista ovat pyytäneet. Ennakkotulosten julkaisemisen

jälkeen osanottajilla on kaksi viikkoa aikaa tehdä huomautuksia kilpailun tuloksista tai pyytää
korjausta tuloksiin. Mahdolliset sääntötulkinnat, kilpailuun liittyvät eettiset kysymykset ym.
ratkaisee kilpailutoimikunta, johon kuuluvat Manu, OH7UE; Eikka, OH7ER ja Matti, OH7FQP.
Maakuntatunnukset:
Kilpailussa käytetään seuraavia maakuntatunnuksia osoittamaan osanottajan maantieteellistä
sijaintia:
AL Ahvenanmaa
EK Etelä-Karjala
EP Etelä-Pohjanmaa ES Etelä-Savo
KE Keski-Suomi
KL Kymenlaakso
KP Keski-Pohjanmaa KT Kanta-Häme
KU Kainuu
LA Lappi
PH Päijät-Häme
PM Pirkanmaa
PK Pohjois-Karjala
PO Pohjanmaa
PP Pohjois-Pohjanmaa
PS Pohjois-Savo SA Satakunta
UU Uusimaa
VA Varsinais-Suomi

