Chcete-li podpořit QRP & CW aktivitu, bude týdenní QRP Foxhunt EU, počínaje dnem
08.11.2015 a končí 21. března 2016.
QRP Foxhunt EU je neformální ham radio soutěž. To by mělo být považováno za přátelské
setkání mezi soutěžícími nadšenci QRP. Existuje několik pravidel.
1. Kategorie
Existují dvě kategorie zúčastněných stanic:
(1) Foxes ( Lišky ): QRP stanice volání CQ EUFOX na jakémkoli neohlášeném a neobsazeném
kmitočtu v rámci stanovených kmitočtových úseků QRP Foxhunt EU a časových oken.
(2) Hunters( Lovci ): stanice dělají QSOs s Foxes ( Lišky )
Foxes ( Lišky )
- Foxes cílem je pracovat s co nejvíce Hunters ( Lovci ) jak je to jen možné, aniž by
spěchali do zaměstnání či jinam.
- Foxes působit v rámci stanovených kmitočtových úseků a čas QRP Foxhunt EU okna
(viz "Časy, frekvence").
- Foxes musí být pouze QRP výkon (max 5 W CW ).
- Foxes výzva "CQ EUFOX", čímž se automaticky pozná ,že je Fox stanice.
- Foxes ( Lišky ) pracují pouze Hunters ( s Lovci ).
- Foxes se musí zaregistrovat prostřednictvím internetových stránek formuláře QRP
Foxhunt EU ( "Chceš být Fox" ), uvede volací znak, e-mailovou adresu, QTH lokátor a
další (volitelné) údaje. Heslo bude zasláno na e-mail, což umožní on-line
protokolování. Výjimka: při změně QTH lokátoru se musí Fox znovu registrovat opět s
novým lokátorem.
- Foxes musí zadat své Foxhunt QSO prostřednictvím formuláře na webových
stránkách QRP Foxhunt EU nejpozději do 48 hodin po skončení doby Foxhunt.
- Pro platná QSO musí být zapsáno do protokolu:
 Datum a čas zahájení v UTC
 Jeho volací znak (bez / QRP nebo / QRPP přípon)
 Jeho QTH lokátor (6 znak formát)
 Pásmo
 Můj RST
 Jeho RST
 Můj výstupní výkon vysílače
 Jeho výstupní výkon vysílače
Další údaje (jeho jméno, jeho QTH, Komentář, atd.), Jsou volitelné.
-

Stanice Fox musí pracovat jako Fox po celou dobu trvání dne Foxhunt aktivity ( tj.
nesmí se změnit z Lišky na Lovce ve stejný den ).

Hunters ( Lovci )
-

Hunters (Lovci), nejlépe QRP, vyhledávají co nejvíce lišek .

-

QRP Foxhunt EU je zcela jiný od běžně předávaných 599 závodu. Lovci jsou vyzýváni
k předávání "skutečný" RST, jméno, QTH lokátor, vysílací výkon, popis antény, atd.
Hunter stanice musí pracovat jako Hunter po celou dobu trvání relace Foxhunt ( tedy
nemůže se změnit z Lovce na Lišku ve stejný den )

2. Časy & kmitočty
Neděle: 09:30-10:30 UTC
10110-10120 kHz
14055-14065 kHz
18080-18090 kHz
Pondělí: 19:30-20:30 UTC
3560-3580 kHz
7025-7035 kHz
3. Výpočet bodů
- Každé platné QSO se počítá pro D / Sqrt (PF x PH) bodů, s
D: vzdálenost (km) mezi stanicemi QTH lokátorů
PF a PH: přenos výstupní výkon využívá v Fox (F) / Hunter (H)
- Na konci každého měsíce, dočasný 'TOP 3 Hunters / Foxes Seznam "budou zveřejněny na
internetových stránkách QRP Foxhunt EU
- Na konci 2016 EUQRP Foxhunt, každý Hunter / Fox s alespoň 5 platných QSO a budou
prezentovány, získají osobní certifikát ke stažení.
4. QRS
Začátečník CW operátor , bude jeden nebo více Foxes v provozu během každého
Foxhunt, pracujícím na 12 wpm průměrné rychlosti, prosím snižte rychlost vysílání.
5. QRP Foxhunt EU strany
Několik Foxhunt zasedání může být věnováno na konkrétní téma, jako například:
- CW Straight Key Party (automatické klíčování)
- QRPp Party (výstupní výkon 1 W max.)
- Homebrew strana (domácí Tx / Rx)
- Enigma Party
- 1929 Special Party
- Army / Green Radio Party
- Sprint strana (QSY po každém spojení)
- Přenosné strana
- Stengun strana (ironicky, 599 a ultrakrátkých QSO jsou povoleny)
"Smluvní strany" jsou určeny přidat do legraci z týdenních Foxhunts a musí být oznámeno
vedení týmu nejméně jeden týden před prostřednictvím webových stránek a euqrpfox
poštovní Seznam.

Vezměte prosím na vědomí tyto témata (pomocí HandKey, homebrew souprava, atd), nejsou
závazná, ani nepostihují bodování, ale tam, kde omezení výkonu jsou v sázce (QRPp strana),
že bychom ocenili, kdyby každý účastník snížil výkon , v zájmu lepšího bodování v závodě.
Hodně štěstí všem účastníkům a ze všeho nejvíc se bavte!
73, Lubos OK1FGD

