Občanské sdružení Radioklub OK2KKW
IČ: 27 00 42 61
se sídlem: Šimůnkova 1609 / 21, Praha 8
evidované rozhodnutím MV ČR ze dne 10.8.2005

Rada Občanského sdružení Český radioklub
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7
_________________________________________________________________
Věc: UHF Contest 2011

V Praze, 9.12.2011

Vážení pánové
obracíme se na Vás, Radu Českého radioklubu, jako nejvyšší rozhodovací orgán pořadatele VKV závodu
UHF - SHF Contest IARU 2011. Tento závod proběhl v říjnu t.r. a jeho vyhodnocovatelem se na základě
Vašeho rozhodnutí stal Radioklub OK1KIR.
Závod byl vyhodnocen v uplynulých dnech. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme zjistili, že jsme byli
odsunuti na nižší místo v pořadí pásma 432 MHz jen proto, že vyhodnocovatel nerespektoval pravidla, které
vyhodnocovatelům VKV závodů stanovil Český radioklub.
Protože Radioklub OK1KIR odmítl náš požadavek opravit vadné hodnocení závodu, dovolujeme si Vás
proto, coby pořadatele závodu, požádat o vydání rozhodnutí, že vyhodnocovatel závodu by měl znovu
zajistit správné hodnocení soutěžního pásma 432MHz a opravit tak chyby, které při prvním hodnocení
vznikly.
Zdůvodnění: při hodnocení závodu došlo (nejméně) k následujícím chybám:
a) nebylo respektováno pravidlo, že v případě rozporu mezi RX a TX zápisem v logu se za správný považuje
údaj odvysílaný,
b) nebylo respektováno pravidlo, že v případě, kdy stanice svým chybným vysíláním způsobila řadu
opakovaných chyb ostatním stanicím, je zapotřebí její log vyřadit z hodnocení
Detaily, týkající se těchto chyb jsou uvedeny v příloze.
Věříme, že této žádosti vyhovíte.
Ing. Ladislav Valenta
vedoucí operátor OK2KKW / OK2A

Ing. Vladimír Petržílka
předseda Radioklubu OK2KKW

Příloha č.1 k Žádosti Radioklubu OK2KKW:
ad a) v instrukcích, které vyhodnocovatel obdržel od ČRK se praví, že v případě mezi RX a TX
zápisem v logu se za správný bere údaj odvysílaný:
•

z tohoto důvodu nelze akceptovat vyškrtnutí soutěžního spojení mezi OK2A a OK2KPD, protože
stanice OK2KPD skutečně odvysílala číslo soutěžního spojení 084 a nikoli 0843, jak chybně
předpokládal vyhodnocovatel, protože:
•

vedoucí operátor stanice OK2KPD sám přiznal, že k chybě v soutěžním logu došlo na jeho straně
a zaslal zástupci vyhodnocovatele (OK1GK) správnou verzi deníku se žádostí o opravu vadného
vyhodnocení

•

číslo spojení uvedené v deníku OK2KPD (viz níže) není platným číslem podle Všeobecných
podmínek závodů na VKV pořádaných ČRK.

•

v jakémkoli VKV závodu v OK ještě nikdo nedosáhnul počtu 834 soutěžních QSO v pásmu
432MHz, natož aby to mohlo nastat již druhý den závodu ráno.

•

v logu OK2KPD je uvedeno (řádek po řádku):
111002;0820;OK2MED;
111002;0823;OK2A;
111002;0836;DL5MAE;

1;59;083;
1;59;0843;
1;559;085;

59;011;;JN99GO; 79;
59;461;;JO60LJ;
340;
599;091;;JN58VF; 476;

Vyhodnocovatel tedy již v okamžiku hodnocení musel vědět, že chyba není na straně
OK2A, ale OK2KPD a neměl proto stanici OK2A (přijali jsme správně číslo 084) soutěžní QSO
škrtnout.

ad b) v instrukcích, které vyhodnocovatel obdržel od ČRK se praví, že v případě, kdy stanice svým
chybným vysíláním způsobila řadu opakovaných chyb ostatním stanicím, je zapotřebí její log vyřadit
z hodnocení
•

z tohoto důvodu nelze akceptovat vyškrtnutí soutěžního spojení mezi OK2A a OK1DX, protože
stanice OK1DX skutečně odvysílala značku a lokátor tak, jak tyto údaje přijala stanice OK2A, protože
chyba byla zcela jednoznačně na straně OK1DX a proto neměla být soutěžní spojení s touto stanicí
hodnocena jako vadné, protože:
•

při analýze soutěžních spojení OK stanic bylo zjištěno, že spojení s touto stanicí vykázaly další
soutěžní stanice ve svém logu tak, že je zřejmé, že OK1DX vysílal chybné údaje:
call
komu
nr.
loc.
---------------------------------------OK1DX
OK1OPT
001
JN69SD
OK1DX
OK1KHI
003
JN69SD
OK1DX
OK2A
004
JN69SD
OK1DX
OK1KQH
005
JN69SD
OK1DX
OK2M
006
JN69SD
OK1DX
OK1FC
007
JN69SD
OK1DX/p
OK1KTT
011
JN78DU
OK1DX/p
OL4K
012
JN78DU
OK1DX/p
OK2KYZ
013
JN78DU
OK1DX/p
OL7M
014
JN78DU
OK1DX/p
OK1IBB
015
JN78DU

Považujeme tedy za prokázané, že chyba nebyla na naší straně, ale na straně OK1DX
a spojení s touto stanicí nám nemělo být škrtnuto, protože jsme vysílanou značku
i lokátor přijali správně.
Jediným spravedlivým postupem by tedy bylo opětovné vyhodnocení českého pořadí
UHF Contestu 2011 v pásmu 432 MHz.

Příloha č.2 k Žádosti Radioklubu OK2KKW:
Kopie emailu OK2KPD a jeho odmítnutí ze strany OK1GK, což naší stanici výrazně poškodilo. Jeho sdělení
nelze akceptovat. Jediným spravedlivým postupem by bylo zajistit opětovné vyhodnocení UHF Contestu v
pásmu 432MHz a příslušně opravit pořadí dotčených stanic.
Date:Thu, 08 Dec 2011 22:50:00 +0100 (CET)
To:Roman ŠROM <ok2pkt.roman@iex.cz>
From:Pavel Novák <ok1gk@seznam.cz>
Subject:Re: deník uhf cont 2011
Ahoj Romane,
díky za e-mail. Bohužel již je pozdě, deníky jsou dávno zpracované, odeslané do
EU, vyhodnocení dokončené, zveřejněné, uzavřené, diplomy natištěné. Věřím že šlo
o administrativní chybu, kdyby tento e-mail přišel ještě v průběhu hodnocení tak
by byl jistě akceptován a nový deník zapracován, nyní s tím ale již nelze nic
dělat. Stanici OK2A tato chyba stála umístění na bedně, což je mi líto, obzvlášť
proto že to není jejich chyba, ale takový už je život. Věřím také, že příště
budete při kontrole svých logů před odesláním pečlivější.
73! Pavel

OK1GK

------------ Původní zpráva -----------Od: Roman ŠROM <ok2pkt.roman@iex.cz>
Předmět: deník uhf cont 2011
Datum: 08.12.2011 18:41:00
---------------------------------------DR OM
v deníku ze závodu UHF/SHF Contest 2011 kolektivky OK2KPD, jsem u spojení se
stanicí OK2A při dodatečné kontrole a opravování chyb po závodě omylem napsal
místo
našeho
odeslaného
čísla
spojení
084
číslo
0834.
Chyba
byla
"administrativní" a stala se až před odesláním deníku na vyhodnocení. Během
závodu bylo stanici OK2A předáno číslo spojení 084.Pokud je možné,prosím tuto
skutečnost vzít v úvahu a v deníku OK2KPD tuto chybu opravit.V případě potřeby
odešlu celý opravený deník ze závodu znovu.
Za OK2KPD Roman OK2PKT

Ing. Ladislav Valenta
vedoucí operátor OK2KKW / OK2A

Ing. Vladimír Petržílka
předseda Radioklubu OK2KKW

