
Pravila CQWW 2022 RTTY   
Datum: 24.–25. september 2022 
Začne se ob 00:00:00 UTC v soboto -- Konča se ob 23:59:59 UTC v 
nedeljo 

Dodatne kategorije za leto 2022: Youth Overlay (V.B.3.) in Explorer (V.D.) 

I. CILJ:  Vzpostaviti zveze z amaterji po vsem svetu v čim več  CQ  conah, 
DXCC državah in W/VE QTH. 

II. OBSEGI: samo pet obsegov: 3,5, 7, 14, 21 in 28 MHz. Priporoča se 
upoštevanje ustaljenih band planov.. 

III. IZMENJAVA TEKMOVANJA: RST plus CQ cona (npr. 599 05). Postaje v 
celinskih ZDA in Kanadi pošiljajo tudi QTH (npr. 599 05 MA). Glej 
IV.C.3. spodaj. 

IV. TOČKOVANJE: 

A. Rezultat: Končni rezultat je rezultat skupnega števila QSO točk, 
pomnoženih z vsoto množiteljev con, DXCC držav in W/VE 
držav/provinc. Primer: 1000 QSO točk * (30 con + 70 držav + 35 W/VE QTH) 
= 135.000 (končni rezultat). 

B. QSO točke: Veljajo zveze s postajami enkrat na vsakem obsegu.  

1. Zveze med postajami na različnih celinah štejejo tri (3) točke. 

2. Zveze med postajami na istem kontinentu, vendar v različnih državah, 
štejejo dve (2) točki. 

3. Zveze med postajami v isti državi štejejo eno (1) točko. 

C. Množitelji: Obstajajo tri vrste množiteljev. 

1. Cona: množitelj (1) za vsako različno CQ cono na vsakem obsegu. CQ 
Worked All Zones so standard. 

2. Država: množitelj (1) za vsako DXCC državo. Seznam entitet DXCC, 
seznam množiteljev Worked All Europe (WAE) plus IG9/IH9 in celinske 
meje veljajo za množitelje držav. Pomorske mobilne postaje  (/MM) 
štejejo samo za množitelj zon. 

3. W/VE QTH: množitelj ena (1) za vsako celinsko zvezno državo ZDA 
(48), okrožje Columbia in vsako kanadsko provinco (14), s katerim se 
vzpostavi zvezo na vsakem obsegu. Za identifikacijo zveznih držav 



uporabite samo uradne okrajšave poštne službe ZDA (npr. Michigan = 
MI, Massachusetts = MA, Ohio = OH, okrožje Columbia = 
DC). Opomba: Aljaska (KL7) in Havaji (KH6) štejejo samo kot 
množitelji držav in ne kot množitelji ameriških states. Kanadska klicna 
območja (skupaj 14) so naslednja: NB (VE9), NS (VE1), QC (VE2), ON 
(VE3), MB (VE4), SK (VE5), AB (VE6), BC (VE7) , NWT (VE8), NF 
(VO1), LB (VO2), NU (VY0), YT (VY1), PEI (VY2). 

V. KATEGORIJE: 

A. Kategorije enega operaterja: ena oseba (operater) izvaja vse funkcije 
upravljanja in logiranja. Čas delovanja ali menjava pasov ni omejena. V 
vsakem trenutku je dovoljen le en oddajan signal. 

1. En operater: kakršna koli pomoč pri iskanju QSO je prepovedana (glej 
VIII.2). 

a. Velika moč (vsi obsegi ali en obseg): skupna izhodna moč ne sme 
presegati 1500 vatov. 

b. Mala moč (vsi obsegi ali en obseg): skupna izhodna moč ne sme 
presegati 100 vatov. 

c. QRP (vsi obsegi ali en obseg): skupna izhodna moč ne sme presegati 5 
vatov. 

2. En operator-assisted: Udeleženci v tej kategoriji lahko uporabljajo 
pomoč pri iskanju zvez (glej VIII.2). 

a. Velika moč- assisted (vsi obsegi ali en obseg): skupna izhodna moč 
ne sme preseči 1500 vatov. 

b. Mala moč-assisted (vsi obsegi ali en obseg): Skupna izhodna moč ne 
sme presegati 100 vatov. 

c. QRP-assisted (vsi obsegi ali en obseg): skupna izhodna moč ne sme 
presegati 5 vatov. 

B. Kategorije en operator OVERLAY: Vsak udeleženec v kategorijah en 
operator, ki izpolnjuje pogoje, lahko prijavi TUDI eno od kategorij, prikazanih 
spodaj, tako da v glavo datoteke dnevnika Cabrillo doda ustrezno vrstico 
CATEGORY-OVERLAY. Kategorije »overlay« bodo v rezultatih navedeni ločeno 

1. En operater (CLASSIC): Udeleženec bo uporabljal samo en radio, brez 
pomoči pri iskanju QSO in lahko dela do 24 od 48 ur – časi počitka so 
najmanj 60 minut, med katerimi se ne dela zvez . Če dnevnik kaže več 
kot 24 ur dela, se bo pri rezultatu štelo samo prvih 24 ur.  



 2. Novinec (ROOKIE): Operator je bil prvič licenciran kot radioamater manj 
kot tri (3) leta pred datumom tekmovanja. V polju SOAPBOX navedite datum 
prve licence. Prejšnji zmagovalci Rookie niso upravičeni do plaket v tej 
kategoriji. 

3. Mladi: Operater, ki je bil na začetku tekmovanja star 25 let ali manj. V 
polje SOAPBOX navedite letnico rojstva. 

C. Večoperaterske kategorije (samo delo na vseh obsegih): Dovoljeno 
je poljubno število operaterjev. Pomoč pri iskanju QSO je dovoljena. V 
vsakem trenutku je dovoljen le en oddajani signal na obseg. 

1. Multi-Single: kadar koli je dovoljen samo en oddajani signal na enem 
obsegu.  Izjema: En – in samo en – drugi oddajani signal (multiplier postaja) 
se lahko uporabi, če in samo če je na drugem obsegu postaja nov 
množitelj. Dovoljenih je največ 8 sprememb obsegov na uro (od 00 do 59 
minut). V dnevniku mora biti označeno, katera postaja (run ali multiplier) je 
naredila posamezno QSO.  

 a. Visoka moč: Skupna izhodna moč ne sme kadar koli preseči 1500 
vatov na katerem koli pasu. 

b. Nizka moč: Skupna izhodna moč ne sme kadar koli preseči 100 vatov na 
katerem koli pasu. 

2. Multi-Two: kadar koli se lahko uporabita največ dva oddajana signala, ki 
morata biti na dveh različnihobsegih. V dnevniku mora biti navedeno, katera 
postaja je opravila vsako QSO. Vsaka postaja lahko izvede največ 8 
sprememb obsegov v kateri koli uri (od 00 do 59 minut). Skupna izhodna 
moč ne sme nikoli preseči 1500 vatov na nobenem obsegu. 

3. Multi-Multi: Vseh pet obsegov je mogoče aktivirati istočasno. V vsakem 
trenutku je dovoljen le en oddajani signal na obseg. Skupna izhodna moč ne 
sme nikoli preseči 1500 vatov na nobenem obsegu. 

D. Raziskovalec: Kategorija Raziskovalec omogoča amaterjem sodelovanje 
v tekmovanju CQ WW RTTY, hkrati pa spodbuja inovacije v operativnih 
strategijah, oblikovanju postaj in prilagajanju tehnologije. Za celotna pravila 
Explorerja pojdite na <cqww.com/explorer.htm> 

E. Checklog (dnevnik za kontrolo): poslan dnevnik za kontrolo bo v 
pomoč pri preverjanju rezultatov. Postaja ne bo uvrščena in dnevnik ne bo 
javno objavljen. 

 



VI. NAGRADE: Dnevniki v kategorijah en obseg bodo dobili diplome samo za 
te kategorije. Dnevniki z zvezami iz več obsegov bodo upoštevani kot vsi 
obsegi razen če bodo posebej prijavljeni kot en obseg.  

A. Diplome: Elektronsko izdelana potrdila (diplome) bodo na razpolago 
vsem, ki bodo poslali svoje dnevnike..  

B. Plakete: Plakete dobijo najboljše postaje v večini kategorij. Seznam 
plaket in kategorij ter sponzorjev lahko vidite na 
www.cqwwrtty.com/plaques.htm. En udeleženec lahko prejme samo eno 
plaketo. Postaja, ki dobi plaketo ne dobi še plakete za nižji rang. To plaketo 
dobi drugouvrščena postaja. 

 

 

VII. KLUBSKO TEKMOVANJE: Klubski rezultat je skupni rezultat iz 
dnevnikov, ki so jih predložili člani. Obstajata dve ločeni klubski tekmovalni 
kategoriji. 

A. Klubi iz ZDA: Sodelovanje je omejeno na člane kluba, ki prebivajo v 
krogu polmera 250 milj od središča območja kluba. 

B. DX klubi: Sodelovanje je omejeno na člane kluba, ki prebivajo BODISI v  
DXCC državi, kjer je klub lociran ALI v krogu polmera 400 km od središča 
območja kluba. 

C. Splošna pravila kluba: 

1. Nacionalne organizacije (npr. JARL, REF ali DARC) niso upravičene do 
klubske uvrstitve. 

2. Dnevniki v kategorijah en operator lahko prispevajo le k rezultatu 
enega kluba. Rezultati več operaterjev se lahko dodelijo več klubom 
kot odstotek števila članov kluba, ki sodelujejo v delu multi 
op.postaje. Dnevnik mora vsebovati polno ime kluba (ali več klubov, če 
je več rezultat deljen). 

3. Za uvrstitev kluba v rezultate morajo biti prejeti najmanj štirje 
dnevniki. Dnevniki za kontrolo ne štejejo za rezultat kluba. 

4. Beseda "prebivati" je opredeljena kot: stalno ali neprekinjeno 
prebivališče ali zasedanje kraja kot stalnega in glavnega prebivališča 
osebe.. 

VIII. OPREDELITVE POJMOV: 

1. Lokacija postaje: območje, kjer se nahajajo vsi oddajniki, sprejemniki in 
antene. Vsi oddajniki, sprejemniki in ojačevalniki morajo biti znotraj kroga s 



premerom 500 metrov. Antene morajo biti fizično povezane z  oddajniki in 
sprejemniki. 

2. Pomoč pri iskanju QSO: uporaba katere koli tehnologije ali drugega vira, 
ki operatorju zagotavlja identifikacijo klicnega znaka ali množitelja, razen 
enokanalnega RTTY dekoderja. To vključuje, vendar ni omejeno na uporabo 
širokopasovnega večkanalnega dekoderja RTTY, DX klastra, spletnih mest z 
informacijami  (npr. DX Summit), lokalne ali oddaljene tehnologije za 
dekodiranje klicnih znakov in frekvenc (npr. RTTY Skimmer ali Reverse 
Beacon Network).  

IX. SPLOŠNA PRAVILA ZA VSE PRIJAVLJENE: 

1. Udeleženci morajo pri izvajanju katere koli dejavnosti, ki bi lahko vplivala 
na njihov rezultat, delovati v okviru omejitev svoje izbrane kategorije. 

2.  Za vsakega udeleženca mora biti uporabljen drug klicni znak. Samo klicni 
znak udeleženca je lahko uporabljen za doseganje rezultata postaje. 

3. Ne prekoračite skupne omejitve izhodne moči izbrane kategorije na 
katerem koli obsegu. Skupna izhodna moč na katerem koli obsegu kadar koli 
se meri na izhodu aktivnega(-ih) ojačevalnika(-ov). 

4. Samospotiranje ali prošnja za spotiranje ni dovoljeno. 

5. Delovanje na daljavo (remote) je dovoljeno, če so vsi oddajniki, 
sprejemniki in antene fizično na lokaciji postaje. Postaja, ki jo upravljate na 
daljavo, mora upoštevati vse omejitve licence postaje, licence operaterja in 
kategorije. Uporabljeni klicni znak mora biti tisti, ki ga je izdal ali dovolil 
regulativni organ kjer je locirana postaja. 

6. Izdvojeni (remote) sprejemniki zunaj lokacije postaje niso dovoljeni. 

7. Dovoljen je le en signal na obsegu v vsakem trenutku. Kadar sta na istem 
obsegu prisotna dva ali več oddajnikov, MORA biti uporabljena HW naprava, 
ki prepreči več kot en signal hkrati. Izmenični CQ-ji na dveh ali več 
frekvencah na enem obsegu niso dovoljeni. 

8. Vsa opravila ob vzpostavitvi zvez, odgovori na klice in sprejem klicnih 
znakov ter raportov mora biti opravljeno v času tekmovanja z uporabo vrste 
dela in dovoljenih frekvenc tekmovanja. 

9. Popravljanje klicnih znakov in zamenjava po tekmovanju z uporabo katere 
koli baze podatkov, posnetkov, e-pošte ali drugih metod ni dovoljeno. 

10. Dovoljen je samo 45,45 Baud po ITA2 z razmikom 170 Hz način dela . 



X. NAVODILA ZA DNEVNIKE: Elektronska oddaja dnevnikov je obvezna za 
vse udeležence. 

1. Dnevnik MORA za vsako zvezo vsebovati naslednje 
podatke: pravilen datum in čas v UTC, frekvenco (ali obseg), klicni znak 
delane postaje, poslan in prejet raport. Dnevnik brez vseh zahtevanih 
podatkov se lahko uvrsti v Checklog.  Postaje, ki tekmujejo za svetovne in 
kontinentalne nagrade, morajo zagotoviti točne frekvence za vse zveze v 
dnevniku. 

2. Udeleženci na enem obsegu morajo vpisati v dnevnik vse zveze , 
vzpostavljene v času tekmovanja, tudi če so na drugih obsegih. Za 
točkovanje bodo upoštevane le zveze na obsegu, določenem v glavi 
Cabrilla. Dnevniki z zvezami samo na enem obsegu bodo razvrščeni single 
band kategoriji. 

3. Format datoteke CABRILLO je standard za 
dnevnike. Obiščite www.cqwwrtty.com/cabrillo.htm za podrobna navodila o 
izpolnjevanju glave datoteke CABRILLO. Če glave ne izpolnite pravilno, je 
lahko vaš rezultat uvrščen v napačno kategorijo ali prerazvrščen kot kontrolni 
dnevnik. Opomba: postaje v ZDA in Kanadi morajo navesti lokacijo delovanja 
v glavi CABRILLO (npr. LOCATION: OH); druge postaje označujejo 'DX' (npr. 
LOKACIJA: DX). 

4. Spletni prenos je edini način oddaje dnevnika. Spletno nalaganje je 
na voljo na www.cqwwrtty.com/logcheck/ . 

5. Navodila za elektronske dnevnike, ki NISO CABRILLO: Če ne morete 
oddati dnevnika v formatu CABRILLO, se obrnite na vodjo tekmovanja za 
pomoč pri oddaji v drugem formatu. 

6. Potrditev vnosa: vsi prejeti dnevniki bodo potrjeni po e-pošti. Seznam 
prejetih dnevnikov je na voljo na www.cqwwrtty.com/logs_received.html . 

7. Umik dnevnika: Vsak udeleženec lahko umakne svoj že poslani dnevnik 
zaradi kakršnegakoli razloga v času 30 dni po roku za pošiljanje dnevnikov. 
Za umik je potrebno kontaktirati direktorja tekmovanja. 

XI. ROK ZA POŠILJANJE DNEVNIKOV: 

1. Vse dnevnike je treba poslati V PETIH (5) DNEH po koncu tekmovanja: 
najpozneje do 30. septembra 2022 ob 2359 UTC. Če dnevnik ponovno oddate 
po roku, se bo obravnaval kot prepozno poslan dnevnik. 

2. Podaljšanje lahko zahtevate na cqwwrtty.com/contact . Zahtevek mora 
navesti upravičen razlog in mora biti prejet pred rokom za 
pošiljanje. Podaljšanja so dovoljena samo z dovoljenjem direktorja 
tekmovanja. 



3. Dnevniki, oddani po roku, so lahko navedeni med rezultati, vendar ne 
bodo upravičeni do nagrad. 

XII. PREGLED DNEVNIKOV: Tekmovalna komisija CQ WW RTTY DX je 
odgovorna za preverjanje in ocenjevanje dnevnikov. Od udeležencev se 
pričakuje, da bodo upoštevali pravila in najboljše radioamaterske 
prakse. Kršitev pravil tekmovanja ali nešportno obnašanje lahko privede do 
disciplinskih ukrepov komisije. 

A. Nešportno vedenje: Primeri nešportnega vedenja vključujejo, vendar 
niso omejeni na: 

1. Urejanje ali potrjevanje kakršnih koli zvez med tekmovanjem ali po njem z 
uporabo KAKRŠNIHKOLI neamaterskih sredstev, kot so telefoni, internet, 
klepetalnice, VoIP, e-pošta, družbeni mediji ali spletna mesta 

2. Oddajanje na frekvencah zunaj licenčnih omejitev. 

3. Spreminjanje časov v dnevniku za izpolnjevanje pravil o spremembi 
obsegov ali času pavze. 

4. Dopisovanje nepreverljivih zvez ali množiteljev. 

5.  Signali z zasedanjem prevelike frekvenčne širine (npr. splatterji, kliksi..) 
ali premočni signali harmonskih frekvenc.  

6. Delanje zvez brez oddajanja klicnega znaka po več kot treh zvezah 

B. Avdio snemanje: Vsak single operator (glej V.A.1), ki tekmuje za dosego 
prvih petih mest v (a) Svet, (b) continent ali (c) na nivoju USA regionov, 
vključujoč Classic kategorijo, mora snemati oddajane in sprejemane signale, 
ki jih sliši pri svojem delu. Snemanje mora biti posneto v enem od 
standardnih formatov (npr. Mp3) in mora vključevati avdio vsakega ušesa v 
svojem kanalu. Snemanje mora potekati zvezno (ne po posameznih zvezah). 
V času počitka ni potrebno snemati. CQWW RTTY komisija lahko zahteva 
dostavo posnetka dela postaje v času 90. dni po tekmovanju. Posnetek mora 
biti poslan komisiji v petih dneh po zahtevi. Če avdio posnetek v primeru 
zahteve zanj, ne bo poslan, je dnevnik lahko prekvalificiran v dnevnik za 
kontrolo ali pa sledi diskvalifikacija. 

C. Disciplinski ukrepi: V primeru kršitve je udeleženec po presoji komisije 
lahko diskvalificiran  

1. Diskvalificirani dnevniki bodo navedeni na koncu objavljenih rezultatov in 
niso upravičeni do nagrade. 



2. Obvestilo o ukrepih komisije bo poslano po e-pošti na naslov, naveden ob 
predložitvi dnevnika. Udeleženec ima pet dni časa za pritožbo na odločitev pri 
direktorju tekmovanja. Po tem času je odločitev dokončna. 

3. Komisija si pridržuje pravico do spremembe kategorije katerega koli 
dnevnika na podlagi pregleda dnevnika ali drugih informacij. 

D. Preverjanje dnevnikov: Vsi dnevniki se preverjajo s programsko opremo 
in osebno presojo. 

1. Dvojne zveze so odstranjene brez dodatnih kazni. 

2. Zveze z nepravilno prejetim raportom se odstranijo brez dodatnih kazni. 

3. Napake klicnega znaka ali klicni znaki, ki niso v drugem dnevniku (NIL), so 
odstranjeni in prejmejo kazen v višini dvakratne vrednosti QSO točk za to 
zvezo. 

XIII. IZJAVA: S predložitvijo CQ WW RTTY DX tekmovalnega dnevnika in na 
podlagi dela tekmovalne komisije za pregled in uvrstitev dnevnika v rezultate 
se udeleženci brezpogojno strinjajo, da so: 1) prebrali in razumeli pravila 
tekmovanja jih je upošteval; 2) delali skladno z vsemi pravili in zakoni glede 
na lokacijo postaje; 3) soglašajo, da se tekmovalni dnevniki odprejo za 
javnost in 4) sprejemajo odločitve tekmovalne komisije kot uradne in 
dokončne. V primeru, da udeleženec ne more ali ni pripravljen sprejeti 
navedenih pogojev naj ne pošlje svojega dnevnika oziroma naj ga pošlje kot 
dnevnik za kontrolo. 

 

Vprašanja v zvezi s pravili tekmovanja CQ WW RTTY DX lahko pošljete 
na www.cqwwrtty.com/contact.htm . Odgovore na številna pogosto 
zastavljena vprašanja lahko najdete na www.cqwwrtty.com/rules_faq.htm 

V primeru nejasnosti veljajo uradna pravila organizatorja v angleškem jeziku. 
Za pojasnila se lahko obrnete na scc@s5cc.eu. 
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