EU QRP
FOXHUNT
2016
Na podporu QRP & CW aktivity se bude každý týden, od 8. listopadu 2015 do 21. března
2016, konat EU QRP FOXHUNT.
EU QRP Foxhunt je neformální radioamatérská akce. Je zamýšlená jako přátelské setkání
QRP nadšenců. Základním pravidlem této aktivity je, že má co nejméně pravidel.
1. Kategorie
Stanice se účastní ve dvou kategoriích:
(1)
Lišky - Foxes: QRP stanice volající “CQ EUFOX” na libovolném předem
neoznámeném a neobsazeném kmitočtu v kmitočtovém rozsahu pro EU
QRP Foxhunt, a v daném časovém intervalu
(2)
Lovci - Hunters: stanice navazující spojení s liškami.
Lišky – Foxes
– jejich cílem je pracovat s co možná nejvíce volajícími stanicemi Lovců –
Hunters, ale neměly by pracovat ve spěchu.
– pracují v určeném EU QRP Foxhunt kmitočtovém rozsahu a časovém intervalu
(viz dále "Časy, kmitočty".)
– Lišky - Foxes musí vysílat s QRP výkonem (max. 5 W CW výkonu)
– Lišky - Foxes volají "CQ EUFOX" čímž se automaticky identifikují jako Lišky –
Foxes
– Lišky – Foxes pracují jenom se stanicemi Lovců – Hunters
– Lišky – Foxes se musí napoprvé zaregistrovat ve formuláři (Want to be a Fox)
na www stránkách EU QRP Foxtunt. Vyplní volací značku, e-mail, QTH
lokátor antény, a další (volitelná) data. Vrátí se jim heslo pro přihlášení online. Výjimka: při změně lokátoru antény se bude muset Liška – Fox
registrovat znovu s novým lokátorem.
– Lišky – Foxes vkládají svá spojení (Foxhunt QSOs) do formuláře na www EU
QRP Foxhunt do 48 hodin po ukončení Foxhunt
– Aby bylo spojení platné, musí být v deníku zaznamenány následující údaje:
• Datum a začátek spojení v UTC
• Volací značka protistanice (bez sufixů /QRP nebo /QRPP)
• QTH lokátor protistanice (6 znaků)
• Pásmo
• RST přijaté
• RST vyslané
• Můj výkon vysílače
• Výkon vysílače protistanice
Další údaje (jméno, QTH, poznámky, atd.) jsou nepovinné.
– Stanice Liška – Fox musí pracovat jako Liška – Fox po celou dobu trvání
aktivity Foxhunt v daný den (t.j. nemůže změnit kategorii z Lišky – Fox na
Lovec – Hunter v jediném dni).

Lovci – Hunters
– Pokud možno pracují s malým výkonem, vyhledávají a navazují spojení s co
nejvíce liškami – Foxes.
– Aktivita EU QRP Foxhunt je poněkud odlišná od běžných závodů ve stylu
výměny 599. Při spojení by se měl vyměnit (alespoň) skutečný report, jméno
a QTH lokátor (6 znaků), výkon, popis antény, atd.
– Stanice Lovec – Hunter musí pracovat jako Lovec – Hunter po celou dobu trvání
aktivity Foxhunt v daný den (t.j. nemůže změnit kategorii z Lovce – Hunter na
Lišku – Fox v jediném dni).
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. Bodování
- Bodové hodnocení za každé platné spojení se počítá podle vzorce
počet bodů =

D/   PF . PH 

[body, km, W, W]

kde

D
vzdálenost mezi QTH lokátory stanic v km
PF a PH výkon vysílače stanice Fox a vysílače stanice Hunter ve W
- Na konci každého měsíce bude na na www EU QRP Foxhunt dočasně zveřejněn
seznam TOP3 - trojice nejlepších Hunters/Foxes
- Na konci aktivity EU QRP Foxhunt 2016 bude každé stanici Hunter/Fox s alespoň
5 platnými spojeními vystaven osobní certifikát, který bude uveřejněn a dostupný
ke stažení na na www stránkách.
4. QRS
Pro začínající CW operátory bude během každé aktivity EU QRP Foxhunt pracovat
na pásmu jedna nebo více Lišek – Foxes rychlostí 12 WPM.
5. EU QRP Foxhunt “Parties”
Několik aktivit EU QRP Foxhunt může být zaměřeno na určité téma, např.:
-

CW Straight Key Party (no automatic keying) – CW s ručním klíčem (ne elbug)
QRPp Party (output power 1 W max.) omezení výkonu na 1 W – QRPP
Homebrew Party (homemade TX/RX) – zařízení domácí výroby
Enigma Party
1929 Special Party
Army/Green Radio Party
Sprint party (QSY after each QSO – po každém spojení se přeladit)
Portable party
Stengun party (ironicky, povolena spojení typu 599 a ultrakrátká spojení).

Tyto "Parties" mají přinést do každotýdenní Foxhunt aktivity více zábavy a měly by
být ohlášeny týmem pořadatele nejméně týden dopředu na www stránkách a
prostřednictvím informačních e-mailů.
Upozorňujeme, že tato tématická zaměření (použití ručních klíčů, home made
zařízení, atd.) nejsou závazná, ani nemají žádným způsobem vliv na bodování.
Avšak v případech kde se jedná o omezení výkonu (QRPp party) bychom
přivítali, kdyby výkon snížili všichni účastníci, aby byly dodrženy podmínky
férové soutěže.
Hodně štěstí všem účastníkům a hlavně hodně zábavy!
73, Jos ON6WJ

