
A) Tato chyba byla způsobena chybou v algoritmu vyhodnocovacího sw a je již v tomto okamžiku 
odstraněna  (v,asw) 

 

B) Uvedené chyby jsou odstraněny. (v) 

 

Chyby tohoto typu jsou dány principem a nelze je nikdy beze zbytku odstranit, jsou způsobeny tím, 
že lze započítat i spojení se stanicí (stanicemi), která nepošle deník. Kontrola správnosti se při 
absenci deníku protistanice provádí statistickými metodami, které jsou více, či méně přesné. Z 
tohoto důvodu je proto nutnou součástí vyhodnocení manuální kontrola a pro účely této kontroly 
jsou zveřejňovány errorlogy. Je věcí každé soutěžící stanice, aby si prošla vlastní errorlogy a poslala
návrh na opravu vyhodnocení. Vyhodnocovatel se zaměřuje pouze na podstatné chyby 
vyhodnocení, zejména u těsných výsledků na „medailových“ místech a na systémové chyby deníku 
zaslaných k vyhodnocení nebo pro kontrolu (=tj. eliminovat ty deníky které jsou špatné a poškozují 
celou řadu stanic při hodnocení). (p) 

C) DDUPE je informativní řádka, stanici nic nebylo strženo a  je to jasně uvedeno v ERR logu (-0). 
Bylo doplněno v nedávné minulosti, kdy stanici nebylo uznáno dlouhé QSO, protože si ho sama 
deklarovala jako DUPE (asw) 

D) Chyba je v deníku OK1KPA, když udělají stanici znovu, tak musí původní QSO označit jako 
ERROR. 

Body se přepočítávají všem stanicím, ale na spojení s bodovou hodnotou nula se nesahá.

OK1KPA 70cm deklarovali 

140705;2256;UR7D;1;59;130;59;109;;KN18JT;0;;;; 

140706;1116;UR7D;1;59;173;59;152;;KN18JT;525;;;;D 

  v popisu EDI je jasně:
In case of a mistake, an error mark must be inserted in the Callsign field to 
keep a correct flow in the number of QSOs records. The error mark must be an 
"ERROR" and the other fields except Time and Sent QSO no., if used, can be left 
empty. In case the empty field is accumulated, e.g. QSO-points, it is set to 0 
(zero). 

Jedná se tedy o chybu v deníku stanice OK1KPA, kdy  měli místo UR7D dát ERROR. (asw,v)

OK1OPT vs OL1C: to je chyba software, bylo opraveno. (asw)

E) Stanice která pošle deník k vyhodnocení a má chyby ve spojení, takového charakteru, že její 
výsledek je na závěr 0, patří do výsledkové listiny. Musí být až na konci a bez pořadí. Umístění se 
mu nepočítá do MČR na VKV. V podmínkách není uveden důvod pro diskvalifikaci. V tomto 
závodě to byl OK2QI, který měl jedno chybné spojení v pásmu 76GHz. OK1AKE byl vyřazen z  
hodnocení, protože jeho deník poškozoval protistanice (měl všechny reporty odeslané reporty jako 
(590). (p)

F) v podmínkách není nic o zveřejňování checklogů, hovoří se tam jen o zveřejnění logů stanic, 
které poslaly logy k hodnocení, nikoli ke kontrole. (p) 

Na připomínky odpovídá p-pořadatel, v-vyhodnocovatel, asw – autor SW. 




