
VRZA Marathon reglement  
 

Wedstrijdperiode 

De marathon loopt elk jaar  van 15 januari  00.00 UTC tot 14 december  24.00 

UTC  

 

Deelname 

Alle gelicenceerde zendamateurs en alle geregistreerde luisteramateurs in 

Nederland en België kunnen aan deze marathon deelnemen.  

 

Categorieën  

  

 1. HF  Phone landenwedstrijd (AM/SSB/FM )    

 2. HF Telegrafie landenwedstrijd (CW)   

 3. HF Digi mode landen ( Hierbij gelden alle soorten van digi verbindingen )  

 4. HF  Prefixwedstrijd (AM/SSB/FM/CW/RTTY/PSK31 enz.)  

 5. HF  QRP prefix wedstrijd ( max. 10 Watt input)   

 6. VHF  6 meter Landenwedstrijd (AM/SSB/FM/CW)  

 7. VHF  6 meter prefixwedstrijd (AM/SSB/FM/CW)  

 8. VHF  2 meter landenwedstrijd (AM/SSB/FM/CW) 

 9. VHF  2 meter prefixwedstrijd (AM/SSB/FM/CW) 

10. VHF  2 meter FM prefixwedstrijd (max. 15 Watt output ) 

11. VHF 2 meter Digi landen ( Hierbij gelden alle soorten van digi verbindingen )  

12. UHF/SHF  landenwedstrijd (AM/SSB/FM/CW) 

13. UHF/SHF prefixwedstrijd (AM/SSB/FM/CW ) 

 

Opmerkingen: 

a. Voor de categorie HF tellen alle banden mee van 160 mtr t/m 10 mtr, inclusief 

de  WARC-banden. 

 b.    Categorie 5 en 10 zijn alleen bestemd voor zendamateurs. 

c. Onder een land wordt verstaan, elk land dat per 15 januari 2010 voorkomt op 

de DXCC landenlijst van de ARRL. Ook nieuwe  landen welke in  de loop van 

het jaar worden toegevoegd tellen  mee zowel voor landen als prefixen.  

d. Onder een prefix wordt verstaan het eerste gedeelte van een roepletter t/m het 

laatste cijfer, bijvoorbeeld: ON4, G3, WB23, 9K2 etc. Bij portable stations telt 

de portable prefix, zoals F3/PAoZYX = F3, G/ON7AA=G0, DF5GG/8 =DF8, 

BY4XX/PA = PAo etc.  

e. Bij een call als BY1P/OK1DR telt de call van het geactiveerde land mee. In 

dit geval is het land BY  en de prefix BY1.   

f. Ieder land en iedere prefix telt voor 1 punt.  

g. Stations die MM werken tellen niet mee, noch voor prefixen, noch voor 

landen. 

h. Stations gehoord of gewerkt via een satelliet, een repeater of echolink tellen 

niet mee. 

i. Een deelnemer mag met meerdere categorieën meedoen. 



Insturen gegevens. 

Tot en met de 19
de

  van elke maand kunt u de gegevens uitsluitend insturen  volgens het 

standaard ADIF – formaat, zoals dit door uw logboekprogramma wordt gegenereerd.  

Daartoe logt u met uw gebruikersnaam en paswoord in op de website 

www.vrzamarathon.nl en klikt u vervolgens op de button 

 

             Up1ADI   |   Upload ADIF files 

 

Om handmatig qso’s in te geven kijk op de website van de vrzamarathon  op de 

 VRZA  handleiding manual 

 

Prijzen  

Iedere deelnemer die zes keer of meer een log instuurt krijgtr het Marathon 

Certificaat toegestuurd via E-mail. Prijzen worden alleen toegekend als er twee of 

meer deelnemers zijn bij een categorie. De winnaar van elke categorie die zes keer 

of meer een log ingestuurd heeft ontvangt een beker. Bij 5 deelnemers aan een 

categorie ontvangt nummer 2 ook een beker, en bij 10 deelnemers of meer aan een 

categorie ontvangen de eerste drie een beker.  

 

Laatste woord  

Deelname houdt automatisch in dat men zich onderwerpt aan de beslissingen van 

de marathon manager inzake dubieuze calls enz.  

 

Tussenstanden  

Deze worden maandelijks gepubliceerd in CQ-PA. Daarnaast ontvangen 

geregistreede deelnemers de stand per E-mail, welke opgestuurd wordt naar het  

E-mail adres welke in hun profiel is opgegeven.  

 

Handleiding VRZA-marathon 

 

Op de website www.vrzamarathon.nl  vindt men nadat men is ingelogd een link 

naar de handleiding van de VRZA marathon. Om optimaal gebruik te kunnen 

maken van de website is het van belang dat men kennis neemt van de inhoud van 

deze handleiding. 

http://www.vrzamarathon.nl/
http://www.vrzamarathon.nl/

