Reglement Nederlandse Locator Contest 2018.
Door Karin Mijnders, PD0KM, VRZA Contestmanager
Doel van deze contest is het werken en/of activeren van zoveel mogelijk verschillende QTH
locators (alle 6 karakters b.v.JO22MM) die voorkomen op het vasteland of op de eilanden binnen de
Nederlandse grenzen. (Dit is inclusief de Nederlandse gemeenten Bonaire, Saba en St Eustatius )

Deelnemers
Alle gelicenseerde radiozendamateurs en luisteramateurs.

Datum en tijden
De contest wordt gehouden op elke 2e dinsdag van de maand, van 20.00 uur tot 23.00 uur
Nederlandse lokale tijd (wintertijd 19.00-22.00 UTC, zomertijd 18.00-21.00 UTC). De contest heeft
een looptijd van een kalender jaar.

Deelname
1. Single operator (1 mans station). Alle handelingen worden door een en dezelfde persoon verricht.
2. Multi operator (meer mans station). Een volledige lijst van namen en roepletters van de
deelnemers moet worden vermeld op het contest formulier.
3. Mobiel station. De operator mag gebruik maken van een bestuurder van het mobiel. De
stroomvoorziening moet komen vanuit het mobiel of van een accu.
4. Luisterstations (SWL’s). Luisterstations mogen op één band met één ontvanger werken. Het is
niet toegestaan om op meerdere banden gelijktijdig te luisteren. In het log duidelijk aangeven
wanneer wordt overgegaan naar een andere band.
5. Banden VHF 6 + 4 meter en 2 meter, UHF 70cm en hoger.

Frequenties
Alle verbindingen dienen plaats te vinden binnen de gestelde regels van het IARU region 1
bandplan. Het gebruik van repeaters of satellieten is niet toegestaan.

Categorieën
Sectie A.
Sectie B.
Sectie C.
Sectie D.
Sectie E.
Sectie F.
Sectie G.
Sectie H.
Sectie I.
Sectie J.
Sectie K.

Multi operator, multi band.
Single operator, multi band
Multi operator, 2 meter
Single operator, 2 meter
Multi operator, 6 + 4 meter
Single operator, 6 + 4 meter
Multi operator, 70cm en hoger
Single operator, 70cm en hoger
SWL’s
/Mobiel
Operators van de BES eilanden
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Uitwisselen
•
•

R.S.(T) + volgnummer + QTH locator (alle 6 karakters).
/M en /P stations die daadwerkelijk bezig zijn met het activeren van nieuwe locators geven
in plaats van een volgnummer: het boeknummer van het WANL award boek.

Volgnummers op iedere band beginnen met 001, behalve in de sectie B single operator multi band;
daar wordt gewoon doorgenummerd. Logs moeten wel gescheiden per band worden
aangeleverd, ook in sectie B en sectie J. De plaats van de antenne is bepalend voor de QTH
locator. Een station mag maar 1x per band worden gewerkt, met uitzondering van een mobiel of
portabel station die in het bezit is van het Worked All Netherlands Locater Award boek en een
locator activeert die hij in dit jaar nog niet eerder voor het betreffende tegenstation heeft
geactiveerd.

QSO-punten stations (vaartuigen afgemeerd aan de wal gelden als vast station):
•

•
•

1 punt voor elk verschillend gewerkt station op het vaste land of eiland, binnen de
Nederlandse grenzen, inclusief de afgemeerde vaartuigen (een /M of / P station is maar
eenmaal geldig voor de QSO punten)
3 punten voor alle verschillend gewerkte varende vaartuigen en luchtvaartuigen binnen de
Nederlandse grenzen.
3 punten voor alle verschillend gewerkte stations buiten de Nederlandse grenzen.

Multipliers vaste stations
•
•

Ieder verschillend gewerkte QTH locator op het vaste land of eiland binnen de Nederlandse
grenzen.
Ieder verschillend gewerkte DXCC entiteit, waarbij Nederland ook als multiplier geldt.

QSO-punten /M en /P stations
De puntentelling is gelijk aan die van de vaste stations, maar zodra men in een andere locator is
gekomen mag men, met inachtneming van de regels voor mobiele stations, de stations opnieuw
werken en gelden de QSO punten weer opnieuw (zie de aanvullende regels voor /M en /P stations).

Multipliers /M en /P stations
Als bij de vaste stations.

QSO-punten SWL
Als bij de vaste stations, maar lees gehoord voor gewerkt.

Multipliers SWL
Als bij de vaste stations, maar lees gehoord voor gewerkt.

Score single band
De som van QSO-punten x het aantal multipliers.

Score multi band
De som van het totaal aantal QSO-punten van de verschillende banden x de som het totaal van de
multipliers van de verschillende banden.
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Eindscore
De eindscore is de som van maximaal 11 maandelijkse inzendingen. Indien een station aan alle 12
maandelijkse contests heeft deelgenomen, dan vervalt de contest met de laagste maandscore.

Logs
Van iedere band een aparte loglijst inzenden. Op het log moet minstens vermeld staan: tijd, call,
verzonden rapport, ontvangen rapport, ontvangen QTH-loc, QSO-punten, multipliers.

Log dienen binnen 2 weken na de contest verstuurd te zijn.
Voorblad (Summary sheet)
Op het voorblad moet tenminste worden vermeld:
• de roepnaam van het deelnemende station
• de datum van de contest
• de sectie waarin wordt deelgenomen
• de QTH locator van het deelnemende station
• het aantal QSO’s per band
• het aantal QSO punten per band
• het aantal multipliers per band
• de totaal score (het totaal van de QSO punten x het totaal van de multipliers)
• de naam en roepletters + volledig adres van de 1e operator
• de naam en roepletters van de 2e operator
• indien lid van een VRZA afdeling aangeven bij welke afdeling de afdelingspunten geteld
mogen worden
• een verklaring dat men zich heeft gehouden aan de machtigingsvoorwaarden en aan het
contest reglement.
Dit geheel ondertekenen met handtekening bij een papieren log, of met roepletters en voorletters
plus achternaam bij een elektronisch log.
Papieren logs naar: K. Mijnders, Schippersweg 28, 4455 VP Nieuwdorp. Elektronisch log naar:
contestmanager@vrza.nl

Aanvullende regels voor /M en /P stations
/M of /P stations mogen alleen meerdere keren per contest worden gewerkt als zij in bezit zijn van
een WANL award boeknummer en de QTH-locator waarin het station zich bevindt nog niet eerder
geactiveerd is door dat station.
Voor het eerste QSO krijgt met een QSO punt en een multiplier voor de locator. Voor de tweede of
latere verbindingen krijgt men geen QSO punt meer maar wel een multilplier voor het nieuwe
locaotvak.
Een /M of /P station moet een lijst bijhouden van de geactiveerde locators en deze na elke contest
met het log meesturen.
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De prijzen
Alleen stations die aan tenminste 8 contests hebben deelgenomen komen hiervoor in aanmerking.
De nummers 1 per sectie ontvangen een medaille.
De nummers 2 per sectie ontvangen bij deelname van tenminste 5 stations een medaille..
De nummers 3 per sectie ontvangen bij deelname van tenminste 10 stations een medaille..
De nummers 1, 2 en 3 van de J sectie ontvangen een medaille indien zij aan tenminste 8 contests
hebben deelgenomen.
Alle andere nummers 1, 2 en 3 ontvangen een certificaat.
Alle overige stations ontvangen bij deelname aan tenminste 8 contests een certificaat van deelname.
In alles waarin dit reglement niet voorziet beslist de contestmanager.
Karin Mijnders
Nieuwdorp 14-11-2017

