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УСЛОВИЯ 

 

1. Дата и период на провеждане : 
 
От 15:00 utc до 17:59 utc (от 17:00 до 19:59 LZT) в събота, на 13 март 2021 г. 
Обща продължителност на турнира – 3 часа. 

 
 

2. Честотен обхват : 
 
80 м, съгласно банд плана на IARU Region 1. 
 

FREQUENCY 
[KHz] 

MAX. BANDWIDTH 
[Hz] 

PREFERRED MODE AND USAGE 

 
3510 – 3560 

 
200 

CW contest preferred, 
3555 KHz – CW QRS Centre of Activity 
 

 
3600 – 3650 

 
2700 

All modes, SSB contest preferred, 
3630 KHz – Digital Voice Centre of Activity, (*) 
 

 
3700 – 3775 

 
2700 

All modes, SSB contest preferred, 
3735 KHz – Image Centre of Activity 
3760 KHz – Reg.1 Emergency Centre of Activity 

 
(*) Lowest dial setting for LSB Voice mode: 3603 KHz 

 
 

3. Видове работа (**): 
 
• CW; 
• SSB; 

 
(**) „Cross-Mode” радиовръзки не се зачитат. 

 
 

4. Категории : 
 

o „Лични радиостанции CW“; 
o „Лични радиостанции SSB“; 
o „Лични радиостанции MIX“; 
o „Клубни радиостанции MIX“; 
o „Дневници за проверка“; 

 
a. За всички участници в категориите „Лични радиостанции (CW, SSB или  MIX)“ – 
един единствен оператор изпълнява всички функции по управлението на 
радиостанцията, използването на помощните технически средства, 
воденето на радиообмена и попълването на състезателния 
радиодневник. Използваният опознавателен знак трябва да е 
притежание на физическо лице от регистъра на КРС. 
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b. За всички участници в категория „Клубни радиостанции MIX“ – неограничен 
брой (в т.ч. и един) оператори участват в управлението на радиостанцията, 
използването на помощните технически средства, воденето на 
радиообмена и попълването на състезателния радиодневник. 
Използваният опознавателен знак трябва да е притежание на 
юридическо лице от регистъра на КРС. 

 
c. За всички участници в категория „Клубни радиостанции MIX“ – един клубен 
опознавателен знак може да бъде използван само от един отбор (в т.ч. 
от един член) на този клуб. 

 
d. За всички участници в категории „Лични радиостанции MIX” и „Клубни 

радиостанции MIX“ - задължителен непрекъснат престой на даден вид 
работа - 5 (пет) пълни минути. За начало на периода се счита времето, в 
което е регистрирана първата радиовръзка, проведена на този вид 
работа. Регистрацията на първата следваща QSO, проведена на другия 
вид работа, е възможна най-рано през 6-тата минута след това. 

 
Пример 1. – Изпълнено условие : 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1507 LZ1XYZ 001 000 LZ1AAA  002 001  O.K. 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1507 LZ1XYZ 002 002 LZ1ABA  002 004  O.K. 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1508 LZ1XYZ 003 002 LZ1AAC  001 000  O.K. 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1511 LZ1XYZ 004 001 LZ1ACA  007 010  O.K. 
QSO:  3705 PH 2021-03-13 1512 LZ1XYZ 005 007 LZ1AAB  004 005  O.K. 

 
Пример 2. – Нарушено условие : 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1507 LZ1XYZ 001 000 LZ1AAA  002 001  O.K. 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1507 LZ1XYZ 002 002 LZ1ABA  002 004  O.K. 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1508 LZ1XYZ 003 002 LZ1AAC  001 000  O.K. 
QSO:  3640 PH 2021-03-13 1510 LZ1XYZ 004 001 LZ1ACA  007 010  N.O.K. 
QSO:  3705 PH 2021-03-13 1511 LZ1XYZ 005 007 LZ1AAB  004 005  N.O.K. 
QSO:  3705 PH 2021-03-13 1512 LZ1XYZ 006 004 LZ1ACC  002 009  O.K. 

 

e. За всички участници – мощността на предавателите не е обект на 
категоризация. Всеки участник сам определя с каква мощност да участва 
в турнира, но до размера, за която е лицензиран от КРС (за дадения 
честотен обхват и клас на излъчване). 

 

f. За всички участници – разрешава се използването на интернет, като 
помощно техническо средство (RBN, DX-clusters и др.). 
Изключения – обявяване на собствената RUN-честота (Self-Spotting), 
дистанционно радиоприемане (Remote-RX, Web-RX) и/или участие в турнира 
с помощта на изнесена радиостанция (Remote-Station), са забранени. 

 
5. Излъчвани сигнали : 

 

a. Разрешава се излъчването само на един сигнал във всеки момент от 
турнира. Едновременното излъчване на повече от един сигнал, 
независимо от вида работа, е забранено. 
 

b. Честотата за общо повикване (CQ) може да бъде произволно избирана 
сред незаетите, както и произволно променяна по време на целия 
турнир, в рамките на регламентирания честотен диапазон по видове 
работа. Едновременното заемане на две или повече честоти за 
алтернативно общо повикване (“Dueling CQ”, „Редуване“ и прочее наименования), 
независимо от вида работа, е забранено. 
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6. Контролни номера и повторни QSO : 

 

a. Всички участници предават 6- (шест-) цифрени номера, разделени на две 
групи – „първа тройка“ е поредния номер на радиовръзката в дневника на 
участника, а „втора тройка“ – приетите първи три цифри в предходната 
радиовръзка. При първа радиовръзка се предава номер „001 000“. 
 

b. Възможна повторна радиовръзка с даден кореспондент на даден вид 
работа – не по-рано от 30 (тридесет) минути, независимо от времето на 
последната радиовръзка, проведена на другия вид работа. 

 
Пример 3. – Изпълнено условие : 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1507 LZ1XYZ 001 000  LZ1AAA  002 001  O.K. 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1507 LZ1XYZ 002 002  LZ1ABA  002 004  O.K. 
QSO:  3706 PH 2021-03-13 1515 LZ1XYZ 003 002  LZ1AAA  005 003  O.K. 
QSO:  3706 PH 2021-03-13 1516 LZ1XYZ 004 005  LZ1ACA  007 010  O.K. 
QSO:  3526 CW 2021-03-13 1537 LZ1XYZ 005 007  LZ1AAA  024 006  O.K. 
 
Пример 4. – Нарушено условие : 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1507 LZ1XYZ 001 000  LZ1AAA  002 001  O.K. 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1507 LZ1XYZ 002 002  LZ1ABA  002 004  O.K. 
QSO:  3706 PH 2021-03-13 1515 LZ1XYZ 003 002  LZ1AAA  005 003  O.K. 
QSO:  3706 PH 2021-03-13 1516 LZ1XYZ 004 001  LZ1ACA  007 010  O.K. 
QSO:  3526 CW 2021-03-13 1536 LZ1XYZ 005 007  LZ1AAA  024 006  N.O.K. 
QSO:  3716 PH 2021-03-13 1545 LZ1XYZ 006 024  LZ1AAA  015 023  O.K. 
QSO:  3716 PH 2021-03-13 1548 LZ1XYZ 007 015  LZ1ACA  027 019  O.K. 

 
7. Точки : 

 

За всяка успешно проведена и безупречно регистрирана радиовръзка с 
правилно обменени контролни номера, участниците получават различен брой 
точки, взависимост от следните 3 (три) обстоятелства – 
 

a. Работен статус на всеки от двамата кореспонденти в даденото QSO – 
определеният като търсещ (S&P) получава с 1 (една) точка повече от 
определения като викащ (RUN). Изключения – виж по-долу в текста. 
 

b. Дистанция между участниците - взема се под внимание разстоянието по 
пряка линия между областните центрове на РБългария. 
(изключение – разстоянията за „София-Област“ са измервани до гр.Самоков, като 
знаков QTH за конкретния повод) 

 

c. Етап на турнира спрямо залеза на Слънцето. Целият период е разделен 
на три равни части, всяка с продължителност по 1 (един) час („час преди 
залеза“, „час на залеза“ и „час след залеза“). 

 
Съдържание на Таблица 1. – 

 

Зона 1 (клетки в бяло) - За QSO между кореспонденти от една и съща област, 
без значение на разстоянието между тях; 
 

Зона 2 ( клетки в зелено) - За QSO между кореспонденти от различни области, 
чийто областни центрове отстоят един от друг на не повече от 300 км по 
пряка линия; 
 

Зона 3 (клетки в кафяво) - За QSO между кореспонденти от различни области, 
чийто областни центрове отстоят един от друг на повече от 300 км по пряка 
линия; 
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Разстоянията между областните центрове са взети от ‘Google Maps’ и закръглени 
към цели 5 км. Всички стойности до 300 км включително попадат в Зона 2, а от 305 км 
нагоре – в Зона 3. 

 

Използваната абревиатура на областите е като тази, в условията на LZDXC. 
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Съдържание на Таблица 2. – 

 
Колона 1 – условни зони, според дистанцията между обл.центрове; 
Колона 2 – брой точки, начислявани през първия час на турнира; 
Колона 3 – брой точки, начислявани през втория час на турнира; 
Колона 4 – брой точки, начислявани през третия час на турнира; 

 
 

8. Състезателни дневници : 
 

a. Заглавната част на всеки състезателен дневник съдържа име на 
оператора (участниците в клубния отбор), опознавателен знак, категория и 
действителен QTH, от който участникът е работил в турнира. 
 

b. Състезателните дневници се водят хронологично, като всички времена в 
тях са по Гринуич (UTC). 

 
c. Допустимата максимална разлика в регистрираното време между 
двамата кореспонденти в дадено QSO е 2 (две) минути. 

 
d. Записът на действителните честоти (с точност до 1 KHz), на които са 
проведени радиовръзките, е препоръчителен и е в интерес на всеки 
участник. 

 
e. Предпочитан формат на изпращаните по електронен път дневници – 

“Cabrillo”. 
 

f. Водените на хартия дневници могат да бъдат сканирани (фотографирани) 
и изпратени като *.pdf или *.jpg файл, без значение броя страници, от които 
се състоят. (например - 1 файл, съдържащ 10 сканирани страници или 10 файла, 
всеки представляващ фотография на 1 отделна страница) 

 
g. Дневниците изпращайте като прикачени файлове на е-мейл адрес : 

 
основен - lz6aj@mail.bg 
или 
резервен - on8lds@gmail.com 

 
 

h. Крайният срок за изпращане на дневниците е 4 (четири) часа след края 
на турнира, т.е. не по-късно от 21:59 UTC (23:59 LZT) на 13 март 2021 г. 
Същият краен срок важи и за хартиените дневници, описани по-горе. 

 
 

9. Проверка. 
 

a. Дневниците ще се проверят машинно. За всеки участник, изпратил 
дневник, като минимум ще бъде генериран индивидуален текстов файл 
с невалидните QSО (*.UBN). След края на проверката, същият ще му бъде 
изпратен чрез е-мейл на адреса, от който е бил получен дневника му. 
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b. В случай, че и двамата кореспонденти в една QSO са регистрирали 
честотата на радиовръзката, но RUN честотите и на двамата са били в 
рамките на точността на регистрация (1 KHz), което прави невъзможно 
еднозначното определяне на работния статус (RUN или S&P) на всеки от 
тях („кой от двамата кореспонденти се е преместил с n*100 Hz до честотата на 
другия?”), организаторът има право да използва SDR-запис за целите на 
еднозначното определяне, или да кредитира и двамата участници като 
за S&P статус, т.е. да облагодетелства единия от тях с 1 т. Организаторът 
се задължава да прилага един и същ подход за всички подобни случаи, 
в рамките на целия турнир. 

 
c. В случай, че и двамата кореспонденти в дадена QSO са регистрирали 
честотата на радиовръзката, но тя не е била RUN честота за никой от 
двамата по това време на турнира, което прави невъзможно 
еднозначното определяне на работния статус (RUN или S&P) на всеки от 
тях (вероятно и двамата са били на честотата на трета, RUN станция, като през 
това време са осъществили връзка помежду си - на нейната честота, или малко 
встрани), организаторът има право да използва SDR-запис за целите на 
еднозначното определяне. Независимо от това, организаторът има 
право да кредитира и двамата участници като за S&P статус, в знак на 
уважение към проявеното операторско майсторство. Организаторът се 
задължава да прилага един и същ подход за всички подобни случаи, в 
рамките на целия турнир. 
 

d. В случай, че един от двамата кореспонденти в дадена QSO не е 
регистрирал честота, на която тя е била осъществена, неговият работен 
статус (RUN или S&P) може да бъде определян като противоположен на 
статуса на кореспондента му, който е регистрирал честотата. 

 
e. В случай, че и двамата кореспонденти в дадена QSO не са записали 
точната честота, на която са работили, и двамата ще бъдат кредитирани 
като за RUN-статус, т.е. единият от тях, който е бил търсеща станция 
(S&P) ще бъде ощетен с 1 т. 

 
f. Спазването на 30-минутния интервал за повторни радиовръзки с един 
кореспондент на даден вид работа ще бъде проверявано след 
завършване на кръстосаната проверка на всички регистрирани 
радиовръзки от получените дневници. Това означава, че ако дадена 
радиовръзка е осъществена преди изтичане на срока за повторение, 
същата може да бъде зачетена, ако проведената преди нея се окаже 
невалидна по други критерии, съгласно тези условия. 
 

 
10. Класиране и награди : 

 
a. Класирането ще се извърши по категории (с изключение на „Дневници за 

проверка“), според крайните резултати. Равните резултати ще заемат 
еднакви места в класацията на дадена категория, като изреждането им 
ще става във възходящ ред на броя отпаднали QSO, а при равенство и 
по този критерий – по азбучен ред на опознавателните знаци. 
 

b. Победителите във всяка категория (с изключение на „Дневници за проверка“) 
ще бъдат наградени с плакети. 
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c. Участниците, класирали се в „ТОП-6“ на всяка категория (с изключение на 

„Дневници за проверка“), ще получат сертификати в електронен вид (*.pdf 
файлове по електронната поща). 
 

d. Ще бъде изготвена обща листа, с всички участници, в низходящ ред на 
техните заявени резултати, без значение на избрана категория и 
изпратен в срок дневник. Участниците, с равни заявени резултати, ще се 
изреждат по азбучен ред на техните опознавателни знаци. 

 
e. Изчисляването на заявените резултати е задължение на организатора. 

 
f. Радиовръзки, които са регистрирани извън периода на турнира, или с 
несъществуващи опознавателни знаци (според регистрите на КРС към 
датата на турнира), не носят заявени точки. 

 
g. Попадналите на 55-то, 73-то и 88-мо място в листата по т.10.d. ще 
получат материални награди, като благодарност за участието и 
изпратения дневник. 

 
h. Всички плаки и награди ще бъдат изпратени лично, на посочен адрес, 
чрез „Български Пощи“ (или „ЕКОНТ“), до края на месец август 2021 г. 

 
 

11. Санкции : 
 

a. Всички радиовръзки с участници, неизпратили състезателни дневници, 
се считат за невалидни и за тях няма да се начисляват точки. 

 
b. Всички радиовръзки с участници, използвали опознавателни знаци, 
които не фигурират в регистрите на КРС към датата на турнира, се считат 
за невалидни и за тях няма да се начисляват точки. 

 
c. Всички радиовръзки, проведени извън границите на регламентирания 
честотен диапазон, за всеки отделен вид работа, се считат за невалидни 
и за тях няма да се начисляват точки. 
 

d. В случай на разлика в записите на двамата кореспонденти по отношение 
на проведена QSO – честотен обхват, вид работа, дата, опознавателни 
знаци или контролни номера, тази радиовръзка се счита за невалидна и 
никой от двамата кореспонденти в нея не получава точки. 

 
e. В случай на разлика в регистрираното време на провеждане на дадена 

QSO, по-голяма от 2 (две) минути, тази радиовръзка се счита за 
невалидна и никой от двамата кореспонденти в нея не получава точки. 

 
f. В случай, че дадена QSO бъде регистрирана извън периода на турнира, 
същата е невалидна само за кореспондента, нарушил това условие. 

 
g. По-ранната смяна на вида работа ще води до невалидност на всички 
радиовръзки, проведени преди края на започналия 5-минутен период. 
Санкцията се прилага спрямо кореспондента, нарушил това условие. 
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h. Спазването на последователността на предаваните номера е 
задължително. Прескачане или повторение на пореден номер („първа 
тройка“), по-късното предаване на пропуснат в миналото пореден номер 
или неправилно генерирана „втора тройка“ от предавания номер, се счита 
за нарушение и всеки отделен случай ще бъде санкциониран с отнемане 
на 2 т. от общия резултат. Санкцията касае само този участник, в чийто 
дневник фигурира нарушението и е приложима, без значение дали тази 
радиовръзка е валидна и за нея са били начислени точки. 

 
Пример 5. – Изпълнено условие : 
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - кабрило формат - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->      Точки   Санкция 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1507 LZ1XYZ 001 000  LZ1AAA  002 001  3  0 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1507 LZ1XYZ 002 002  LZ1ABA  002 004  5  0 
QSO:  3706 PH 2021-03-13 1515 LZ1XYZ 003 002  LZ1AAA  005 003  5  0 
QSO:  3706 PH 2021-03-13 1516 LZ1XYZ 004 005  LZ1ACA  007 010  5  0 
QSO:  3526 CW 2021-03-13 1537 LZ1XYZ 005 007  LZ1AAA  024 006  4  0 

 
Пример 6. – Нарушено условие : 
< - - - - - - - - - - - - - - - - - - - кабрило формат - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ->     Точки    Санкция 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1507 LZ1XYZ 001 000  LZ1AAA  002 001  3  0 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1507 LZ1XYZ 002 002  LZ1ABA  002 004  5  0 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1508 LZ1XYZ 004 002  LZ1BCA  003 001  0 -2 
QSO:  3538 CW 2021-03-13 1508 LZ1XYZ 003 003  LZ1ABB  006 002  6 -2 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1509 LZ1XYZ 005 006  LZ1BCB  009 017  5  0 
QSO:  3540 CW 2021-03-13 1510 LZ1XYZ 006 010  LZ1ACA  027 019  4 -2 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1510 LZ1XYZ 007 009  LZ1ABD  010 011  3 -2 
QSO:  3549 CW 2021-03-13 1510 LZ1XYZ 008 027  LZ1ADD  013 019  8 -2 
QSO:  3515 CW 2021-03-13 1511 LZ1XYZ 009 013  LZ1ADE  006 005  5  0 
 
Коментар по Пример 6.: 
Видно е разместване на номерата на радиовръзки #003 и #004 – вероятно става дума за запазване на номер 
за търсещото радио, въпреки което следващата QSO се осъществява с викащото радио. Неосвобождаването 
на пореден номер #003 от страна на оператора (комбинация „CTRL+W” за N1MM+) ще доведе до отнемане на 
4 точки при начислени 6 точки, тъй като връзка с предаден номер #004 002 е невалидна по други причини, 
вследствие на проверката. 
Идентичен би бил случаят при радиовръзки с предадени номера #006 и #007. Вижда се, че последващата 
умишлена размяна на местата на тези две радиовръзки в дневника наместват последователността на 
първите тройки, но нарушават правилността относно генерираните втори тройки на предадените номера, 
което отново води до същата санкция и при двете радиовръзки. Но освен това, тази манипулация на дневника 
води до трети случай на номер с неправилно генерирана втора тройка – този на следващата поред 
радиовръзка, с предаден номер #008 027, който всъшност е бил правилно генериран. 

 
i. Манипулирането на дневниците по време или след края на турнира (чрез 

промяна на времето на проведените радиовръзки, дописване на неосъществени 
радиовръзки и други поправки, целящи получаване на по-добър заявен резултат) е 
нарушение на условията и ще бъде санкционирано при всеки доказан 
случай, като този участник ще бъде преместван в категория „Дневници за 
проверка“. 
 

j. Всеки доказан случай на “Self-Spotting” или “Remote RX/TX” ще се санкционира 
с преместване в категория „Дневници за проверка“. 
 

k. Едновременното излъчване на два и повече сигнала ще бъде 
санкционирано с преместване в категория „Дневници за проверка“. 

 
l. Едновременното заемане на две или повече честоти за алтернативно 
общо повикване („Dueling CQ“, „Редуване“ и прочее наименования), независимо 
от вида работа, ще бъде санкционирано с преместване в категория 
„Дневници за проверка“. 
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m. Независимо от вида работа, всяко запитване относно заетостта на 
дадена честота се счита като еквивалент на “QRL?”. При липса на 
незабавен отговор се приема, че честотата е свободна и питащият 
участник е в RUN-статус,  докато я напусне. Организаторът има право на 
такава санкция само ако разполага с аудиозапис, доказващ конкретния 
случай. 

 

n. Всяко доказано несъответствие между заявен QTH (посочен в 
състезателния дневник) и действителен, ще бъде санкционирано с 
преместване в категория „Дневници за проверка“, независимо от случая – 
дали участник от област, по-близка до географския център на РБългария, 
е заявил участие от по-далечна област и не го е изпълнил, или обратно 
– участник, с основен QTH в по-отдалечена област, е участвал от по-
близка до географския център, без да го заяви. 

 

o. Дневниците, получени до 7 (седем) дни след определения краен срок, се 
считат за закъснели и се преместват в категория „Дневници за проверка“. 
Всички останали дневници (неполучени до 23:59 LZT на 20 март 2021 г.) се 
считат за неизпратени и съдържанието им няма да се ползва за нуждите 
на проверката, ако бъдат получени след тази дата. 

 

p. В зависимост от категорията, всеки участник в турнира използва личен 
или клубен опознавателен знак (по т.1 от Приложение 3 към чл.10 на 
„ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩЕНИЯ 
ЧРЕЗ РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯ ОТ ЛЮБИТЕЛСКА РАДИОСЛУЖБА“). 

Използването на временен опознавателен знак, във връзка с 
честване на бележити дати, участие в международни радиолюбителски 
състезания и експедиции, и други подобни (по т.3 от Приложение 3 към чл.10 
на „ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ ...“), ще се санкционира с преместване в 
категория „Дневници за проверка“. 
 
 

12. Други : 
 

a. Всяко планирано участие от област, различна от тази по местоживеене 
на даден участник, той споделя като свое намерение, с изпращане на е-
мейл до организатора, най-късно 72 часа преди началото на турнира. 
(преди 15:00 UTC в сряда, на 10 март 2021 г.) Съобщението задължително 
съдържа името на областта, от която участникът възнамерява да работи. 
 

b. В случай, че намерението за портативна работа не е било осъществено 
и участникът е работил в турнира от домашния си QTH, той посочва него 
като действителен в заглавната част на състезателния дневник или в 
текста на е-мейла, с който изпраща сканирано копие (или фотография) на 
хартиен дневник. 
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c. Организаторът има право да разгласява информацията относно всяка 
планирана портативна работа, за която е бил уведомен. 

 
d. Организаторът има право да извършва действия по проверка и събиране 
на факти за всеки отделен случай на заявено портативно участие. В този 
смисъл, отзивите на всички участници в турнира могат да имат 
доказателствена стойност. 

 
e. Всеки отделен случай на заявено участие от QTH, различен от основния 

(по местоживеене) за даден участник, организаторът ще разглежда 
индивидуално. Взависимост от събраните доказателства против дадено 
заявено портативно участие, организаторът има право да не го признае, 
като изчисли резултата на този участник според основния му QTH. 

 
f. В случай, че организаторът не е бил предварително уведомен (в посочения 

срок) за дадено портативно участие, същият има право да не го признае, 
като изчисли резултата на този участник според основния му QTH. 

 
g. Организаторът има право да поиска последваща помощ от участниците, 
изпратили сканирани копия (или фотографии) на хартиени логове, за 
съдействие при тяхното разчитане. 
 

h. За водене на състезателните дневници може да се ползва N1MM+ 
(“LZBALCHIK”) или друга контест програма, която поддържа Държавните 
КВ-първенства за двата вида работа, като 5-минутния задължителен 
престой на отделен вид работа трябва да се следи от оператора. 

 
i. Участниците нямат задължения, свързани с изчисляването на заявен 
резултат и не носят отговорност за неговата точност. Преди проверката, 
организаторът е длъжен да преизчисли всички заявени резултати, без да 
взема под внимание техните стойности при получаване на 
състезателните дневници. 

 
j. Организаторът има право да предоставя информация от дневниците на 
участниците на трети лица, като предварително заличи данните, 
представляващи лична информация в техните заглавни части. 

 
k. Организаторът има право да премести всеки участник в категорията 

„Дневници за проверка” в случай, че установи нарушаване на 
радиолюбителската етика или действия, целящи заобикаляне на горните 
правила с цел получаване на предимство пред останалите участници. 

  
l. Решенията и санкциите на организатора по всеки отделен случай, 
възникнал във връзка с проверката на дневниците, изчисляването на 
резултатите, класирането на участниците и цялостното прилагане на 
тези условия, е окончателно и не подлежи на последващо разглеждане. 

 
m. С изпращането на дневника си, всеки участник заявява, че напълно е 
разбрал настоящите условия и се е съгласил да ги спазва по време на 
участието си. 

 


