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1. Nazwa współzawodnictwa: INTERCONTEST KF. 

2. Cel współzawodnictwa 

2.1. Podniesienie aktywności polskich nadawców w imprezach KF o znaczeniu międzynarodowym oraz podniesienie rangi polskiego 

krótkofalarstwa na forum światowym. 

2.2. Podnoszenie umiejętności operatorskich w celu dorównania wynikom sportowym osiąganym przez czołówkę krótkofalowców 

europejskich i światowych. 

2.3. Wyłonienie grupy najlepszych stacji i operatorów, reprezentujących wysoki poziom oraz stworzenie tym samym wzoru 

godnego naśladowania przez młodych, początkujących krótkofalowców SP. 

3. Do wyników współzawodnictwa zaliczane są wyniki osiągnięte przez stacje polskie w międzynarodowych zawodach:  

- SPDX Contest CW/SSB/MIX, 

- WPX Contest CW/SSB, 

- WAEDX Contest CW/SSB, 

- IARU HF CW/SSB/MIX, 

- RUSSIAN DX Contest SSB/CW/MIX ,  

- ARRL CW/SSB, 

- CQWWDX Contest CW/SSB. 

4. Wykaz pasm zaliczanych do współzawodnictwa:  1.8 - 3.5 - 7 - 14 - 21 - 28 MHz. 

5. Zasady ogólne: 

5.1. Współzawodnictwo „INTERCONTEST KF” obejmuje wszystkich nadawców indywidualnych oraz kluby SP. 

5.2. Współzawodnictwo prowadzone jest w cyklu rocznym. Rezultaty współzawodnictwa są obliczane na podstawie wyników 

zawodów wymienionych w punkcie 3 z jednego roku kalendarzowego. 

5.3. Klasyfikacja prowadzona jest łącznie dla całego obszaru SP bez podziału na okręgi, oddziały, inne kluby specjalistyczne itp. 

6. Klasyfikacje: 

6.1. Stacje Single Operator  

6.1.1. Single Operator CW 

6.1.2. Single Operator PHONE 

6.1.3. Single Operator MIXED 

6.1.4. Do grupy Single Operator zalicza się wyniki uzyskane przez stacje indywidualną oraz przez operatora bez względu na znak 

stacji, pod którym brał udział w zawodach, ale wymagana jest klasyfikacja w zawodach w grupie „Single Operator”. 

6.2. Stacje Multi Operator 

6.2.1. Do tej grupy tej zalicza się: stacje klubowe, stacje „contestowe” oraz inne stacje obsługiwane przez wielu operatorów.  

6.2.2. Uwaga: Jeżeli wynik uzyskany przez znak stacji klubowej będzie sklasyfikowany w wynikach zawodów w grupie stacji 

„Single Operator” i w wynikach zostanie wykazany jeden konkretny operator takiej stacji, wynik będzie zaliczany tylko 

dla tego operatora. Jeżeli operator nie będzie wykazany, wynik taki będzie zaliczony dla znaku stacji klubowej w 

klasyfikacji MULTI OPERATOR. 

7. Sposób zaliczania wyników za starty w zawodach 

7.1. W kategorii SINGLE OPERATOR CW i SINGLE OPERATOR PHONE zaliczane są wszystkie wyniki uzyskane daną emisją w 

zawodach wg. pkt.3. 

7.2. W klasyfikacji SINGLE OPERATOR MIXED zaliczane są wszystkie wyniki uzyskane w zawodach wg. pkt.3.  

7.2.1. UWAGA: Stacje które w trakcie danego roku kalendarzowego będą klasyfikowane w zawodach pracując tylko i wyłącznie 

jedną emisją (wszystkie starty CW lub wszystkie starty SSB) nie są klasyfikowane w kategorii Single OP MIXED. 

7.3. W grupie stacji SINGLE OPERATOR uzyskane przez polskie stacje wyniki będą porównywane do najlepszych wyników 

europejskich High Power w danej grupie (osobno SO i SO Assisted/Unlimited). 

7.4. Jeżeli stacja w zawodach wykazana będzie w kilku klasyfikacjach, do współzawodnictwa użyty będzie jeden - najlepszy wynik. 

7.5. W klasyfikacji MULTI OPERATOR wyniki będą porównywane do najlepszych wyników europejskich w tej samej kategorii ilości 

nadajników (osobno M/S, M2 i MM). 
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8. Sposób obliczania punktów współzawodnictwa 

8.1. Wynik za start w zawodach jest obliczany jako suma punktów za udział (P1) i punktów za wynik (P2). Wynik we 

współzawodnictwie = P1 + P2. 

8.1.1. Punkty za udział P1: za udział w zawodach, bez względu na rodzaj uzyskuje się 10 pkt. 

8.1.2. Punkty za wynik P2: obliczane są przez porównanie wyniku stacji polskiej do najlepszego wyniku w danej kategorii 

uzyskanego przez stację EU, wg wzoru: 

 

 

Gdzie: N - współczynnik zależny od rodzaju kategorii, w której stacja została sklasyfikowana w zawodach.  

Uwaga: dla SPDX Contest: najlepszy wynik EU = najlepszy wynik w SP 

8.1.3. Tabela odniesienia dla współczynnika „N”: 

8.1.3.1. Singleband: N=100 pkt,  

8.1.3.2. Multiband: N=200 pkt, 

8.1.3.3. Multiband MIX: N=300 pkt. 

9. Podsumowanie: Obliczenia wyników oraz sporządzenia listy dokonuje komisja powołana przez Zarząd Stowarzyszenia SPDXC. 

Podsumowanie współzawodnictwa „INTERCONTEST KF” uzależnione jest od terminowego otrzymania przez komisje oficjalnych 

wyników zawodów nie później niż dwa lata po roku kalendarzowym objętym współzawodnictwem. Decyzje komisji są ostateczne. 

10. Nadzór nad współzawodnictwem sprawuje komisja powoływana przez Zarząd SP DX Clubu. 

11. Nagrody 

11.1. Zwycięzcy w poszczególnych grupach otrzymują tytuł: „MISTRZ INTERCONTEST KF” na dany rok oraz dyplom-grawerton oraz 

fundowaną przez Zarząd Główny PZK nagrodę rzeczową. 

11.2. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca w poszczególnych grupach klasyfikacyjnych uczestnicy otrzymują nagrody w postaci 

dyplomów-grawertonów. 

11.3. Ogłoszenie wyników współzawodnictwa oraz wręczenie pucharów i dyplomów dla zwycięzców odbywa się na zjeździe SP DX 

Clubu w kolejnym roku kalendarzowym. 

 

P2 = N x 
wynik stacji SP 

najlepszy wynik w EU 

 


