Положення
про радіоаматорський марафон
«25 років разом»
Радіоаматорський марафон «25 років разом» проводиться Громадською організацією
Ліга Радіоаматорів України у зв’язку з відзначенням 25 річниці Незалежності України та
створенню ГО Ліга Радіоаматорів України.
Мета проведення:
- залучення членів Ліги радіоаматорів України до заходів відзначення 25 річниці
Незалежності України та 25 річниці створення ГО Ліга Радіоаматорів України;
- звернення уваги світової радіоаматорської спільноти до ювілейних дат в Україні;
- популяризація радіоаматорства в Україні та світі;
- активізація роботи в ефірі членів Ліги радіоаматорів України;
- активізація діяльності відокремлених підрозділів ГО ЛРУ, шляхом проведення тижнів
активності;
- активізація роботи дитячих колективних радіостанцій;
- надання можливості радіоаматорам різних країн виконати умови ювілейних дипломів «25
years Independent of Ukraine», «25 years UARL»;
- відзначення найактивніших членів марафону нагородами ГО ЛРУ.
Період проведення:
З 01 липня по 30 листопада 2016 року
Учасники марафону:
В марафоні можуть приймати участь всі радіоаматори України, що мають індивідуальні
позивні та колективні радіостанції.
Умови проведення марафону:
Учасники радіоаматорського марафону, в період вказаний вище,
найбільшу кількість QSO з різними радіоаматорами світу.

стараються провести

QSO дозволяється проводити будь-яким видом випромінювання,
радіоаматорських діапазонах та дозволеною вихідною потужністю АРС.

на

будь-яких

Повторні QSO допускаються не залежно від виду випромінювання та діапазону.
Обмеження: Зв’язки, проведені під час міжнародних змагань до заліку братися не будуть.
При поведені зв’язків, учасники радіоаматорського марафону повинні дотримуватись
положень Регламенту радіоаматорського зв’язку, Дозволу на експлуатацію аматорської
радіостанції, щодо дозволених класів випромінювання, смуг частот та максимального рівня
вихідної потужності АРС
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Встановлено наступні залікові групи:
Один оператор

- індивідуальний позивний
cпеціальні позивні серії EO25, EN25, EM25
Багато операторів – колективні радіостанції
дитячі колективні радіостанції
Проведення тижнів активності відокремлених підрозділів ГО ЛРУ
Для підвищення активності учасників радіоаматорського марафону та створення умов
радіоаматорам різних країн для виконання умов ювілейних дипломів «25 years
Independent of Ukraine», «25 years UARL», з 04.07 по 27.11 2016 року ГО ЛРУ буде
проводити тижні активності своїх членів з різних областей України.
№/№

Тиждень

Період

1

27

04.07 - 10.07

2

28

3

29

4

30

5

31

6

32

7

33

8

34

9

35

10

35

11

36

12

37

13

38

14

39

15

39

16

40

17

41

18

42

19

43

20

44

21

45

22

46

23

47

24

47

25

47

26

47

Найменування області

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
11.07 - 17.07 N ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ
18.07 - 24.07 Z МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
25.07 - 31.07 M ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
01.08 - 07.08 Y ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
08.08 - 14.08 X ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
15.08 - 21.08 E ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
22.08 - 28.08 U м.КИЇВ
29.08 - 04.09 G ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
29.08 - 04.09 W ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
05.09 - 11.09 F ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
12.09 - 18.09 Q ЗАПОРІЖСЬКА ОБЛАСТЬ
19.09 - 25.09 R ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
26.09 - 02.10 B ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
26.09 - 02.10 L ХАРЬКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
03.10 - 09.10 C ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ
10.10 - 16.10 K РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
17.10 - 23.10 U КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
24.10 - 30.10 T ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ
31.10 - 06.11 V КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ
07.11 - 13.11 H ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ
14.11 - 20.11 I ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
21.11 - 27.11 D ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
21.11 - 27.11 J АР КРИМ, м.СЕВАСТОПІЛЬ
21.11 - 27.11 P ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
21.11 - 27.11 S ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
A

Під час проведення тижнів активності планується робота радіостанції ГО ЛРУ з ювілейним
позивним EM25HQ.
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Визначення переможців радіоаматорського марафону «25 років разом»:
Визначення переможців проводиться між учасниками радіоаматорського марафону членами Громадської організації Ліга Радіоаматорів України станом на 01.12.2016р.,
колективними радіостанціями України, дитячими колективними радіостанціями.
Переможці визначаються за найбільшою кількістю набраних очок на умовах даного
радіоаматорського марафону. 1 QSO – 1 очко.
Переможці будуть визначатися по наступним категоріям:
1. Переможець радіоаматорського марафону в групі один оператор:
А) Один оператор - індивідуальний позивний 1 місце;
2 місце;
3 місце.
Б) Один оператор – СПС серії EO25, EN25, EM25 - 1 місце;
2 місце;
3 місце.
В) Один оператор – кращий оператор відокремленого підрозділу Ліги, при умові
учасників не менше 3 осіб від даного підрозділу.

2. Переможець радіоаматорського марафону в групі багато операторів:
А) колективні радіостанції
- 1 місце;
2 місце;
3 місце.
Б) дитячі колективні радіостанції - 1 місце;
2 місце;
3 місце.
Прийом звітів:
Радіоаматори, які вирішили прийняти участь в радіоаматорському марафоні, повинні
направляти на електронну адресу оргкомітету наступні дані:
1. Позивний учасника
2. Категорія учасника
3. Кількість проведених зв’язків за місяць (вказати місяць) 2016р. без врахування
зв’язків за міжнародні змагання.
Строк відправлення даних:
за липень – не пізніше 7 серпня
за серпень – не пізніше 7 вересня
за вересень – не пізніше 7 жовтня
за жовтень – не пізніше 7 листопада
за листопад – не пізніше 7 грудня
Дані, відправлені пізніше встановленого строку, братися до заліку не будуть.
Оргкомітет на офіційному сайті ГО ЛРУ щомісяця, не пізніше 15 числа, після обробки
інформації, публікує поточну таблицю заявлених очок учасниками радіоаматорського
марафону відповідно до заявленої категорії.
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Учасники, що претендують на призові місця у своїх категоріях, за вимогою оргкомітету,
повинні будуть обов’язково підтвердити свої заявлені зв’язки шляхом надсилання
оргкомітету виписки з апаратного журналу в електронному вигляді ( файли типу .adi ) в
строк до 10 грудня 2016р.
Учасник, який відмовився підтвердити заявлену кількість зв’язків або не підтвердив
заявлену кількість зв’язків у визначений строк , автоматично знімається із заліку.
Електронна адреса оргкомітету для звітів: lru-25@ukr.net
Нагородження переможців:
Переможці в залежності від зайнятого місця нагороджуються кубками, пам’ятними
подарунками та дипломами.
Переможці в номінації - кращий оператор відокремленого підрозділу Ліги – нагороджуються
пам’ятними дипломами.
Переможці в номінації - дитячі колективні радіостанції – додатково отримують пам’ятні
дипломи трьом операторам радіостанції, які провели найбільшу кількість зв’язків під час
радіоаматорського марафону.

Оргкомітет проведення
радіоаматорського марафону
«25 років разом»

4

