
 

 

Pravila za ALPE-ADRIA VHF & UHF/SHF 

 

1. ALPE-ADRIA UHF/SHF 

 
DATUM IN ČAS tekmovanja: 

Nedelja v tretjem polnem vikendu v mesecu Juniju: 07:00 – 14:59 UTC 

 
Frekvenčni pasovi in načini dela: 

Frekvenčni pasovi: 432 MHz in navzgor 

Načini dela: A1 (CW), SSB (J3E) in FM (F3E) nad 1GHz 

 
KATEGORIJE: 

Kategorija A: 70cm (432 MHZ) 

Kategorija B: 23 cm (1.2 GHZ) 

Kategorija C: 13 cm (2,3 GHZ)  

Kategorija D: 9 cm (3,4 GHz) 

Kategorija E:  5cm (5,7 GHz) 

Kategorija F:  3 cm (10 GHz) 

Kategorija G: 1.2 cm (24 GHz) 

Kategorija H: 6 mm (47 GHz) 

Kategorija I:   4 mm (76 GHz) 

Kategorija J:   3 mm (120 GHz) 

Kategorija K: 2 mm (136 GHz) 

Kategorija L:  1 mm (248 GHz) 
 

 
Opozorilo: 

V tekmovanju ni delitve na več operaterjev ali en operater. 

Ena postaja lahko sodeluje v več kategorijah. 

 

Splošna razvrstitev:  

Število točk, ki jih prejme vsaka postaja v odseku, je odstotek, povezan z rezultatom zmagovalca 

odseka (100 točk za zmagovalca). Splošna razvrstitev je vsota točk, pridobljenih v vsakem odseku, 

razen 9 cm (3,4 GHz). Za sodelovanje v splošni klasifikaciji mora biti postaja aktivna vsaj v dveh 

odsekih. 

 

Množilci: x1 (1 točka/km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ALPE-ADRIA VHF 

DATUM IN ČAS: 

Nedelja v prvem polnem vikendu v mesecu Avgustu: 06:00 – 13:59 UTC 

 
Frekvenčni pas in načini dela: 
 

Frekvenčni pas: 2 m /144.025 – 144.399 MHz 

Načini dela: CW (A1), SSB (J3E) 

Priporočilo za pozivanje v tekmovanju: 

QRP postaje: Priporočeno je da pozivajo nad 144.350 MHz 

QRO postaje: Priporočeno je da pozivajo pod 144.350 MHz 

 

 
KATEGORIJE: 

 
Kategorija A: Fiksne in portable postaje (lokacija po licenci)/ Moč po licenci 

Kategorija B: Postaje delajo izključno v CW načinu ne glede na lokacijo/ Moč po licenci 

Kategorija C: Fiksne in portable postaje /maksimalna moč: 50W OUTPUT 

Kategorija D: Portable postaje /maksimalna moč: 5W OUTPUT / lokacija nad 1000m A.S.L. 

 
 

Opomba: Oprema prenosnih postaj (kategorija D) mora biti sestavljena iz prenosne opreme, prenosnih 

anten in napajalnikov, neodvisnih od omrežja. Uporaba obstoječe ali predhodno nameščene opreme ni 

dovoljena. Prenosne postaje ne smejo uporabljati električnega omrežja. Namestitev postaje in antene 

se ne sme začeti prej kot 24 ur pred začetkom tekmovanja.  

 

MNOŽILCI: x 1 (1 točka/km) 



3. SPLOŠNO (velja tako za AA VHF kot tudi za AA UHF/SHF) 

 
ORGANIZATORJI: 

 

Organizatorji AA tekmovanj so Avstrija (ÖVSV), Hrvaška (HRS), Italija (ARI) in Slovenija (ZRS) 

 

2019 – ÖVSV (OE) 

2020 – HRS (9A) 

2021 – ARI (I) 

2022 – ZRS(S5) …  

 

Pošiljanje dnevnikov: 

 

Tekmovalci iz držav organizatorjev morajo svoje dnevnike poslati svojemu nacionalnemu managerju. 
Ostali tekmovalci, ki so državljani drugih držav morajo svoje dnevnike poslati enemu izmed štirih 
organizatorjev (elektronski naslovi so navedeni spodaj) ali robotu: 
https://www.hamradio.hr/vhfrobot/index.php?Lang=english 
  
Dnevniki morajo biti v predpisanem EDI formatu, poslati pa jih je potrebno najkasneje v 8. dneh po zaključku 
tekmovanja.  
S5 tekmovalci dnevnike naložijo na http://slovhf.net/vhfmanager/ , tako kot je to v praksi za vsa ostala VHF 
UHF SHF tekmovanja. 

Nacionalni managerji morajo vse prejete dnevnike posredovati organizatorju za tekoče leto in sicer: 

Do 30. Septembra za AA VHF in AA UHF/SHF tekmovanje. 

 

E-mail naslovi organizatorjev so: 

 

AVSTRIJA:  oe8rzs@oevsv.at 

HRVAŠKA: alpeadria@hamradio.hr 

ITALIJA:  alpeadria@ariudine.it 

SLOVENIJA:  vhfctest@hamradio.si 

 

Organizator za tekoče leto je dolžan objaviti rezultate tekmovanj pred zaključkom tekočega leta. 

Pred objavo, morajo biti rezultati skoordinirani z ostalimi managerji. 
 

 

PRESOJA REZULTATOV: 

 

Za presojo veljavnosti zvez se uporabljajo objavljena pravila za IARU REGION 1 VHF/UHF/SHF 
tekmovanja. (Nahajajo se v VHF managers handbook, ki ga lahko snamete na IARU spletni strani 
http://www.iaru-r1.org ) 

 

NAGRADE: 

 
Organizator AA tekmovanja bo podelil nagrade za prvih 5 uvrščenih v vsaki izmed kategorij v mednarodni 
razvrstitvi. Od 1. do 3. mesta plaketo in od 4. do 5. mesta diplomo) 
Če je v kategoriji manj kot 10 udeležencev, bo organizator s plaketo podelil le zmagovalcu.  
 
Nagrajen bo mladi tekmovalec (mlajši od 25 let) z najboljšo oceno v kategoriji VHF (A ali B ali C ali D). 
Udeležba v kategoriji Young mora biti navedena v dnevniku EDI, kot je prikazano (oznaka datoteke EDI 
PClub = YOUNG) 

 

AA Contest Committee/Februar 2019 
 
 
 
 
Prevedel: S55M Adi Voh, dopolnil S57OGL 

https://www.hamradio.hr/vhfrobot/index.php?Lang=english

