
Το Aegean DX group© προκηρύσσει το πρώτο διαγωνισμό
ραδιοακροατών

1st SV SWLers contest.

Το SV-SWLnrs contest αρχίζει στις 00:01 GMT της 1ης Ιανουαρίου 2018 και τελειώνει στις
23:59 της 31ης Δεκεμβρίου 2018. Απευθύνετε σε όλους τους SWLers.  
Ακούστε όσους περισσότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς μπορείτε στις μπάντες των Βραχέων
SW αλλά και των μεσαίων ΜW και μακρών LW.
Γράψτε στο ημερολόγιό σας το όνομα του σταθμού τό είδος τής εκπομπής πού ακούσατε, π.χ.
μουσική, ή ομιλία, ή ειδήσεις καί τά παρόμοια, την ημερομηνία και ώρα (GMT) ακρόασης αλλά
και  την  ποιότητα σήματος  του σταθμού σε  κώδικα SINPO.  Ζητήστε QSL κάρτα από τον
σταθμό πού ακούσατε.
Εκτός  από  τις  αναφορές  λήψεως  και  QSL κάρτες  ραδιοφωνικών  σταθμών  δεκτές  γίνονται
αναφορές και QSL κάρτες από ακρόαση NDB, NAVTEX και YADD. 
Επίσης Ραδιοερασιτεχνικών σταθμών μόνο με ειδικά χαρακτηριστικά κλήσεως .
Κάθε ραδιοφωνικός  ή άλλος  σταθμός αναγράφεται  μία (1)  φορά μόνο,  από κάθε  τοποθεσία
εκπομπής του.

Βαθμολογία:
Κάθε καταχώρηση μετράει 1 βαθμό.

Κάθε  QSL  κάρτα  πού  θα  συμπεριλάβετε  σε  καταχώρηση  θα  έχει  τους  παρακάτω
πολλαπλασιαστές:

Α. Ακροάσεις ραδιοερασιτεχνικών σταθμών Χ 10  (για ειδικά χαρακτηριστικά κλήσεως μόνο)
Β. Ακροάσεις Ραδιοφωνικών σταθμών Χ 50
Γ. Ακροάσεις σταθμών NDB        Χ 200
Δ. Ακροάσεις σταθμών  NAVTEX             Χ 250
Ε. Ακροάσεις σταθμών YADD X 300
ΣΤ.  Ακρόαση  του  σταθμού  Grimeton Radio (SAQ)  Χ  2000  κατά  την  διάρκεια  της
«Alexanderson Day» και άλλων επετειακών εκπομπών του σταθμού.

Δεν επιτρέπεται η χρίση δεκτών μέσω  ιντερνέτ.

Ημερολόγια. (Logs).
Πρέπει να περιλαμβάνουν τά παρά κάτω στοιχεία σας:
Πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό του σταθμού σας. 
Δηλαδή είδος δέκτου ή ραδιοφώνου και κεραία πού χρησιμοποιήσατε.
Όνομα επίθετο ταχυδρομική διεύθυνση και ηλεκτρονική διεύθυνση.
Χαρακτηριστικό ραδιοακροατού (εάν έχετε) 



Ραδιοερασιτεχνικό χαρακτηριστικό κλήσεως (εάν έχετε).
Δεχόμαστε.
Χειρόγραφα ημερολόγια, η Ημερολόγια σε μορφή WORD και  Excel, η Ημερολόγια σε μορφή
Cabrillo. 

Ο διαγωνισμός διαρκεί ένα χρόνο.  Αρχίζει στις 00:01 GMT της 1ης Ιανουαρίου 2018 και
τελειώνει στις 23:59 της 31ης Δεκεμβρίου 2018.

Η αποστολή ημερολογίων προς έλεγχο γίνεται ανά τρίμηνο.
1ο ημερολόγιο, (ΟΧΙ QSL κάρτες), στις 10 Απριλίου 2018
2ο ημερολόγιο, (ΟΧΙ QSL κάρτες), στις 10 Ιουλίου 2018 
3ο ημερολόγιο, (ΟΧΙ QSL κάρτες), στις 10 Οκτωβρίου 2018
4ο ημερολόγιο μέχρι την 31 Ιανουαρίου 2019
Θα συμπεριλαμβάνει το τέταρτο τρίμηνο αλλά και τά προηγούμενα τρία τρίμηνα, μαζί με τις
QSL κάρτες (σκαναρισμένες). 

Όλα θα είναι επισυναπτόμενα σε ηλεκτρονικό μήνυμα, στην διεύθυνση:
 aegeanDXgrp  @  gmail  .  com  
Στο θέμα του μηνύματος γράψτε:  SV-SWLers contest
Επίσης για τά χειρόγραφα ημερολόγια, στην ταχυδρομική διεύθυνση:
EΡΚΑ Τ.Θ 04 83100 Σάμος.  (Με την ένδειξη «γιά το SV-SWLers contest»).

Βραβεία:
Στους τρείς πρώτους θα απονεμηθούν τρόπαια και διπλώματα.
Στους υπόλοιπους πού θα συμμετάσχουν θα απονεμηθούν αναμνηστικά βραβεία.

Ερωτήσεις και διευκρινήσεις, στον 
Contest manager. 
Μιχ.Κριτσιωτάκης 
SV8QDU  sv  8  qdu  @  gmail  .  com  

Τά αποτελέσματα του διαγωνισμού θα δημοσιευθούν στη επίσημη ιστοσελίδα του Aegean DX
group www  .  AegeanDXgroup  .  gr

Καλή επιτυχία σε όσους λάβουν μέρος.
Περισσότερες  και  αναλυτικότερες  πληροφορίες  στην  επίσημη  ιστοσελίδα  του  «Aegean  DX
group»© www  .  AegeanDXgroup  .  gr και στο επόμενο τεύχος του «SV-QRP»© 
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