
V�eobecné podmínky závodù na VKV
1. Tyto podmínky platí pro v�echny závody uvedené v bodu 2. na VKV (v pásmech od 50 MHz vý�e), které porádáCeský radioklub, clen Regionu I. IARU. Poradatelum jiných závodu se doporucuje pou�ívat shodné podmínky, pokud tocharakter závodu umo�nuje.
2. Ní�e uvedené mezinárodní závody na VKV, které porádá CRK (dále jen �poradatel�), jsou èasovì koordinovány vcelém Regionu I. IARU a to, není-li v podmínkách závodu uvedeno jinak, v�dy první celý víkend v príslu�ném mìsíci od14.00 UTC v sobotu do 14.00 UTC v nedìli:
I. subregionální závod (bøezen),II. subregionální závod (kvìten), Mikrovlnný závod (èerven),
IARU Region I. 50 MHz Contest (tøetí sobota v èervnu), Polní den na VKV - III. subregionální závod (èervenec), IARURegion I. VHF Contest (záøí),IARU Region I. UHF/Microwave Contest (øíjen),A1 Contest (listopad).Mimo tyto závody se �V�eobecné podmínky závodu na VKV� vztahují i na dal�í závody naVKV, které ÈRK porádá, a to:Závod mláde�e na VKV (srpen � vnitrostátní závod),Polní den mláde�e (èervenec � vnitrostátní závod),Provozní aktiv na VKV (mezinárodní závod).Ke ka�dému závodu mù�e poøadatel definovat dal�í dodateèné podmínky, které tyto v�eobecné podmínky mìní,doplòují nebo roz�irují. Pro ka�dý závod urèí poøadatel vyhodnocovatele, který je zodpovedný za vyhodnocení závodu dletìchto podmínek.Poøadatelùm jiných závodù se doporuèuje pou�ívat shodné podmínky, pokud to charakter závodu umo�òuje.3. Pro úcastníky závodu jsou závazné pøedpisy pro telekomunikace a amatérskou radiokomunikaècní slu�bu, pøijaté avydané Èeskou republikou a Mezinárodní telekomunikaèní unií (dále �pøedpisy�) a doporuèení IARU (dále jen �doporuèe-ní�).
4. V národním poøadí budou hodnoceny jen ty stanice, které za�lou deník ze závodu k vyhodnocení a závodu sezúèastní z území Ceské republiky. Deníky do�lé od ostatních stanic budou pou�ity pouze pro kontrolu. Ze závodu budouvydávány dvì výsledkové listiny. První výsledková listina bude obsahovat stanice, které se zúèastnily z území Ceskérepubliky, a druhá bude obsahovat v�echny stanice, které zaslaly deníky v dané pásmové kategorii k vyhodnocení doÈeské republiky. Podmínkou zaøazení do mezinárodního hodnocení v Èeské republice je alespoò jedno platné spojení sestanicí pracující z území Èeské republiky.
5. Soutì�ní kategorie: Není-li v podmínkách ka�dého závodu poøadatelem individuálnì stanoveno jinak, platí následu-jící definice kategorie:SINGLE - stanice obsluhovaná jednotlivcem bez jakékoli provozní pomoci dal�í osoby bìhem závodu. Provozní pomo-cí bìhem závodu se rozumí vlastní obsluha vysílacího a pøijímacího zarízení, smìøování antén, vedení deníku a pøehledustanic, se kterými bylo pracováno a obsluha zaøízení pro prístup do informaèních sítí. Za provozní pomoc je rovne�pova�ováno dohodnutí spojení (sked) s jinou stanicí za pomoci jiné osoby libovolným zpùsobem. V�echny ostatní èin-nosti se za provozní pomoc nepova�ují.MULTI - stanice ostatní, nesplòující podmínky pro zaøazení do kategorie SINGLE. Stanice, její� znaèku pou�ije vzávodì více operátorù, se v�dy pova�uje za soute�ící v kategorii MULTI. Stanice mù�e být v jednom závodu prihlá�enapouze do kategorie SINGLE nebo MULTI, zkrí�ení kategorií (na jednom pásmu SINGLE, na jiném MULTI) je nepøípustné.To nevyluèuje, aby stanice, která chce být hodnocena v jakékoli kategorii na jednom, èi více pásmech, poslala deník zjiného pásma pouze pro kontrolu.CHECK - nesoutì�ní kategorie, stanice si nepøeje být v závodì hodnocena, ale svùj deník zasílá poøadateli pro kontro-lu. V pásmech 145 MHz a 435 MHz poøadatel vyhodnocuje zvlá�tní kategorie LP (Low Power) a QRP. Obì tyto kategoriemohou být MUTLI nebo SINGLE. Stanice s deklarovaným výkonem maximálnì 100 W bude zaøazena do kategorie LowPower a stanice s deklarovaným výkonem maximálne 5 W do kategorie QRP. Tyto výkonové kategorie se do deníkuneoznaèují, stanice jsou do nich zaøazeny automaticky podle deklarovaného výkonu v edi souboru.V závodech poøádaných a koordinovaných IARU lze soute�it v pásmech 145 MHz a 435 MHz i v �estihodinovýchkategoriích. Pravidla �estihodinové kategorie jsou následující: �est hodin úèasti v závodì mu�e být rozdìleno na maxi-málnì dvì cásti. Èasem prvního spojení zaèíná první èást. Pøestávka mezi èástmi musí být alespoò dvì hodiny dlouhá.První dvouhodinový nebo del�í interval mezi spojeními je pova�ován za pøestávku a èas následného spojení za zaèátekdruhé èásti.Do deníku je potøeba oznaèit tyto �estihodinové kategorie 6 HOURS SINGLE nebo 6 HOURS MULTI � v sekci PSect.Úèastníci, kteøí i po skonèení pøípadné (i druhé) èásti udìlají dal�í spojení a zasílají kompletní deník vèetne takovýchtospojení. Tato spojení jim budou automaticky vy�krtnuta z hodnocení v �estihodinové kategorii, zùstanou v�ak zapoètenaprotistanicím, kterým by byla jinak �krtnuta z dùvodu �not in LOG�.
6. Soute�ní pásma: Není-li v podmínkách ka�dého závodu poøadatelem individuálnì stanoveno jinak, jsou soute�nípásma tato: 145 MHz, 435 MHz, 1,3 GHz, 2,3 GHz, 3,4 GHz, 5,7 GHz, 10 GHz, 24 GHz, 47 GHz, 76 GHz, 120 GHz, 134GHz a 248 GHz. 50 MHz pouze v IARU Region I. 50 MHz závodu.
7. Druhy provozu: Není-li v podmínkách ka�dého závodu poøadatelem individuálnì stanoveno jinak, jsou povolenyv�echny druhy provozu CW a FONE v segmentech podle predpisù a doporuèení IARU Region I.



8. Ve�keré vybavení stanice pou�ité k soutì�nímu provozu v závodì, tedy v�echny pøijímaèe, vysílaèe a antény, musíbýt umístìno uvnitø plochy ve tvaru kruhu o maximálním prùmeru 500 metrù. Stanovi�te stanice nesmí být po dobuzávodu mìnìno. Pou�ití jiných pøijímacích a vysílacích zarízení, zejména vzdálených pøijímacù a vysílaèù, která jsouumístìna mimo vý�e definované stanovi�tì stanice, není pro soutì�ní provoz pøípustné a je dùvodem k nehodnocenístanice. Dle záva�nosti poru�ení podmínek mù�e poøadatel vyøadit stanici z hodnocení a� na celou závodní sezónu. Vpøípadì klubové stanice platí sankce i pro v�echny zúèastnìné operátory (viz bod 26). V pøípadì stanice, provozované vre�imu �remote station�, tedy kdy je stanovi�tì operátora rozdílné od stanovi�tì stanice, platí pro stanici identicky v�ech-ny podmínky, jako pro stanici, u které je stanovi�tì operátora a vysílací stanice toto�né.
9. Pou�ití DX clusteru (vèetnì sítì Reversebeacon), DX sítí, a veøejnì pøístupných radioamatérských convers kanálù adiskusních chatu (napr. ON4KST apod.) je dovoleno. Pro radioamatérskou komunikaci v tìchto podpùrných prostøedcíchplatí následující pravidla:
a. Oznamování (anoncování) vlastní znaèky (self-spotting), zejména ve spojení s aktuálním provozním kmitoètem, jev síti DX clusteru zakázáno. Struèné sjednání skedu prostøednictvím DX clusteru je povoleno.
b. Pou�ití jiných pøímých sdelovacích prostredku, ne� verejne dostupných prostredku amatérské radiokomunikacníslu�by (telefon, email, ICQ, SKYPE apod.) k dohodnutí pokusu uskutecnit soute�ní spojení (sked) behem závodu jezakázáno. Za prostredky amatérské radiokomunikacní slu�by se pova�ují napríklad prevadece, sít D-star nebo APRS,tedy ty, kde jsou pøedávané informace zprostøedkovány v�em pøipojeným u�ivatelùm.
c. Pou�ití radioamatérských komunikacních prostøedkù a sítí a diskusních chatu, jako� i pou�ití jakýchkoli jinýchsdìlovacích prostøedkùu k pøedání celého nebo èásti soutì�ního kódu (viz bod 14) je zcela zakázáno. Ke kompletnímu,oboustrannému pøedání soute�ního kódu a potvrzení musí dojít výhradnì na daném soute�ním pásmu.
d. Pro pøístup k DX clusteru, veøejne prístupným convers kanálùm a radioamatérským diskusním chatum je povolenopou�ití libovolného pøístupového prostredku.
e. Nerespektování tìchto pravidel je dùvodem k nehodnocení stanice (viz bod 27) v pøíslu�ném závodì na v�echsoute�ních pásmech.
10. V jednom daném okam�iku smí mít ka�dá stanice na jednom soute�ním pásmu pouze jeden signál, prièem� signál(y) nezbytné pro pøipojení do sítí amatérské radiokomunikacní slu�by nebo pro dohodnutí pokusu uskuteènit spojení najiném pásmu (sked) se neuva�ují.
11. Souèet �pièkových výstupních výkonù (PEP) v�ech souèasnì pou�itých koncových stupòù na jednom soutì�nímpásmu nesmí pøesáhnout výkonový limit príslu�né kategorie a musí být v souladu s platnými pøedpisy dle bodu 3 (intra-vilán, extravilán).
12. Spojení EME, cross-band a pøes pozemní èi kosmické pøevadece se do závodu, na které se vztahují tyto v�eobec-né podmínky, nepoèítají.
13. V závodì lze na ka�dém soute�ním pásmu zapocítat s libovolnou stanicí jen jedno platné spojení, pri kterém bylobema stanicemi na daném soute�ním pásmu predán a potvrzen úplný soute�ní kód. Opakovaná spojení nemusí být vdeníku oznaèena (RPT, DUPE apod.) s bodovou hodnotou 0 (nula). V pøípade opakovaných spojení se do vyhodnocenízapocítá to spojení, které je oboustranne kompletní.
14. Soute�ní kód sestává z RS nebo RST, poøadového císla spojení a WW-lokátoru stanovi�te stanice. Poøadové èíslospojení musí na ka�dém pásmu zaèínat císlem 001. WW-lokátor stanovi�te stanice musí odpovídat doporuèením IARU.Pokud soutì�ní stanovi�te le�í na hranici mezi dvìma èi více WW-lokátory, pøedává se na v�ech soute�ních pásmechstejný WW-lokátor. V tomto pøípadì si mù�e stanice WW-lokátor zvolit za podmínky dodr�ení bodu 8. Kruh o prùmìru500 m musí zasahovat do zvoleného WW-lokátoru
15. RS a RST je definován následovnì:
R - èitelnost signálu èíslem 3 a� 5,S - síla signálu èíslem 1 a� 9,T - tón signálu èíslem 1 a� 9 nebo písmeny S pro signál ovlivnený �írením �rain scatter�, A pro signál ovlivnìný polárnízáøí a M pro signál ovlivnìný �íøením multi path.
16. Bodování.Za ka�dý kilometr pøeklenuté vzdálenosti mezi obìma stanicemi se poèítá jeden bod. Bodová hodnota spojení vsoutì�ním deníku musí být uvedena jako celé císlo. Za spojení v tomté� WW-lokátoru se pocítá 1 bod. Podle doporuceníI. Regionu IARU má být pou�it koeficient 111,2 pro pøevod stupòù na kilometry, zohledòující zakøivení Zemì. Pro urèenízemìpisné �íøky a délky soute�ního stanovi�tì pro výpoèet lokátoru se pou�ívá systém WGS-84 (World Geodetic System1984). Neplatná spojení mají bodové hodnocení 0. Pro hodnocení se pou�ije bodové hodnocení, vypoèítané vyhodnoco-vacím programem podle stejného algoritmu pro v�echny soute�ící stanice, tj. body uvedené stanicí v soutì�ním deníkujsou pouze deklarované. Stanice nemusí oznaèovat opakované spojení, vyhodnocovací program automaticky vybereprvní platné spojení a dal�í opakované spojení budou oznaèena bez bodu.Tento bod neplatí pro závod Provozní aktiv na VKV.



17. Deník ze závodu se vyhodnocovateli zasílá pres webové rozhraní, viz bod 23. Stanice, které si v závodì nepøejí býthodnoceny, nemusí posílat deník ze závodu, doporuèuje se v�ak zaslat deník pro kontrolu.Tento bod neplatí pro závod Provozní aktiv na VKV.
18. Formát elektronického datového souboru s deníkem (EDI formát) je definovaný jako standardní formát pro vyhod-nocování závodu v rámci Regionu I. IARU. Deník v jiném formátu nebude akceptován a stanice nebude v závodì hodno-cena. Popis formátu EDI je ulo�en na WWW stránkách IARU Region I. a poøadatele závodu.Tento bod neplatí pro závod Provozní aktiv na VKV.
19. Název souboru s deníkem zaèíná dvoumístným èíslem dle následující tabulky, které jednoznaènì oznaèuje kombi-naci kategorie a pásma.
Císlo Kombinace Kategorie/Pásmo01 SINGLE � 145MHz02 MULTI � 145MHz03 SINGLE � 435MHz04 MULTI � 435MHz05 SINGLE � 1,3GHz06 MULTI � 1,3GHz07 SINGLE � 2,3GHz08 MULTI � 2,3GHz09 SINGLE � 3,4GHz10 MULTI � 3,4GHz11 SINGLE � 5,7GHz12 MULTI � 5,7GHz13 SINGLE � 10GHz14 MULTI � 10GHz15 SINGLE � 24GHz16 MULTI � 24GHz17 SINGLE � 47GHz18 MULTI � 47GHz19 SINGLE � 76GHz20 MULTI � 76GHz21 SINGLE � 120GHz22 MULTI � 120GHz23 SINGLE � 134GHz24 MULTI � 134GHz25 SINGLE � 248GHz26 MULTI � 248GHz50 SINGLE � 50MHz51 MULTI � 50MHz61 6 HOURS SINGLE � 145MHz62 6 HOURS MULTI � 145MHz63 6 HOURS SINGLE � 435MHz64 6 HOURS MULTI � 435MHz
Za toto èíslo se pøipojí základní znaèka stanice (dle povolovací listiny). Pøípona datového souboru je .edi. Nedodr�enítohoto znaèení mù�e být dùvodem k nehodnocení stanice, pricem� rozhodnutí je v kompetenci vyhodnocovatele.Pøíklad:01OK1XXX.edi deník stanice OK1XXX v kategorii SINGLE v pásmu 145MHz, bez mezery za èíslem kategorie.10OK1XXX.edi deník stanice OK1XXX v kategorii MULTI v pásmu 3,4GHz.20. Elektronický deník ve formátu EDI musí mít povinnì vyplnìny tyto polo�ky následujícím zpusobem. Nevyplnìnítechto polo�ek mù�e být dùvodem k nehodnocení stanice.
Popis: Pøíklad:TName = Název závodu TName=Polni denTDate = Datum závodu TDate=20030304;20030305PCall = Volací znaèka pou�itá v závodì PCall=OK1XYZPWWLo = Vlastní lokátor PWWLo=JO70AAPSect = kategorie PSect=SINGLEnebo PSect=MULTInebo PSect=CHECKMOpe1 MOpe1=OK1XXX, OK1YYYMOpe2Pband = pásmo(povolen je pouze formát oznaèení pásma uvedený v bodu 6.) PBand=1,3GHzRAdr1= Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomù apod.) Radr=Krátká 73RAdr2= Jméno adresa pro korespondenci (odeslání diplomù apod.)RPoCo = PSÈR PoCo=11273RCity = Mìsto RCity=DlouhéRHBBS = emailová adresa pro korespondenci RHBBS=ok1xyz@73.com SPowe = výkon pou�itý v závodì + jednotkySPowe=100WSAnte = popis anténního systému SAnte=10el. YAGI



SantH = vý�ka antény nad zemí; nadmoøská vý�ka SAntH=10;660A dále pak vlastní spojení dle definice formátu EDI. Èíslo spojení dle definice formátu EDI mù�e být uvedeno vetøímístném (001) nebo ètyømístném (0001) tvaru.
* emailová adresa nemusí být vyplnìna, pokud jí soutì�ní stanice nedisponuje. Doporuèuje se v�ak ji vyplnit v pøípadìpotøeby komunikace mezi vyhodnocovatelem a soutì�ní stanicí.
21. Deník ze závodu musí být vlo�en na automatický internetový portál nebo odeslán na emailovou adresu vyhodnoco-vatele nejpozdìji osmý den (druhé pondìlí po závodì) po skonèení závodu.
22. Odesláním deníku k vyhodnocení dává stanice svùj souhlas:a. Se zpracováním osobních dat organizátory závodu,b. Se zpracováním osobních dat tøetími stranami, které závod vyhodnocují,c. S poskytnutím kompletního deníku pro kontrolu i vyhodnocovatelùm závodù v jiných zemích ad. se zveøejnìním v�ech údajù v deníku a chybových výpisù z národního hodnocení.23. Elektronický deník se pøednostnì odesílá pomocí automatického internetového portálu na adrese vkvzavody.crk.cz.V pøípadì výpadku internetového portálu je mo�né odeslat deník i na emailovou adresu �vkvlogy at crk.cz� a deník zPolního dne mláde�e a Závodu mláde�e na VKV na adresu �pdmlogy at crk.cz�. Pøíjem deníku v elektronické podobìemailem musí být vyhodnocovatelem potvrzen.U závodù, které jsou èasovì koordinovány v celém Regionu I. IARU nebo jsou vyhodnocovány mezinárodnì, pøedávyhodnocovatel pøijaté deníky k mezinárodnímu vyhodnocené poøadateli/vyhodnocovateli tìchto závodù.
* emailová adresa nemusí být vyplnìna, pokud jí soute�ní stanice nedisponuje. Doporuèuje se v�ak ji vyplnit v prípadepotøeby komunikace mezi vyhodnocovatelem a soute�ní stanicí.

21. Deník ze závodu musí být vlo�en na automatický internetový portál neboodeslán na emailovou adresu vyhodnocovatele nejpozdeji osmý den (druhé pondelí po závode) po skoncení závodu.
22. Odesláním deníku k vyhodnocení dává stanice svuj souhlas:a. Se zpracováním osobních dat organizátory závodu,b. Se zpracováním osobních dat tretími stranami, které závod vyhodnocují,c. S poskytnutím kompletního deníku pro kontrolu i vyhodnocovatelùm závodu v jiných zemích ad. se zveøejnením v�ech údaju v deníku a chybových výpisu z národního hodnocení.23. Elektronický deník se pøednostnì odesílá pomocí automatického internetového portálu na adrese vkvzavody.crk.cz.V pøípadì výpadku internetového portálu je mo�né odeslat deník i na emailovou adresu �vkvlogy at crk.cz� a deník zPolního dne mláde�e a Závodu mláde�e na VKV na adresu �pdmlogy at crk.cz�. Pøíjem deníku v elektronické podobìemailem musí být vyhodnocovatelem potvrzen.
U závodu, které jsou èasove koordinovány v celém Regionu I. IARU nebo jsou vyhodnocovány mezinárodnì, pøedávyhodnocovatel pøijaté deníky k mezinárodnímu vyhodnocené poøadateli/vyhodnocovateli tìchto závodu.
24. a. Spojení je neplatné, pokud má stanice v deníku jakoukoliv chybu v pøijatém kódu, tzn. ve znaèce, reportu,poøadovém èísle spojení nebo lokátoru. Vyhodnocovatel je pøitom oprávnìn pøezkoumat pøijaté a vyslané kódy a rozhod-nout o platnosti spojení. Nelze-li jednoznaènì rozhodnout, bere se za správný údaj v deníku vysílací stanice.
b. Za chybu ve znaèce se nepova�uje neshoda ve znaku za znaèkou stanice a lomítkem, napøíklad SP9XYZ/p a /9,pøípadnì úplnì chybející lomítko a znak za ním. Za chybu v reportu se nepova�uje neshoda na tøetí pozici, nebo tato zcelachybející, napøíklad 599/59S nebo 59/599.
c. V pøípade prokazatelnì vymy�lených nebo pozmenených spojení, která pøinesla neoprávnený bodový zisk neboztì�ují identifikaci chyb, je poradatel oprávnìn rozhodnout o zpùsobu penalizace, a mù�e to být dùvodem k nehodnocenístanice podle bodu 25 c.
25. Stanice nebude vyhodnocovatelem v závode hodnocena:
a. za prokázané úmyslné poru�ení soutì�ních podmínek nebo pøedpisù,
b. pokud se èasový údaj u více ne� 30 % soutì�ních spojení li�í od èasových údajù
v denících protistanic o více ne� 10 minut,
c. za úmyslne nepravdivé, chybné nebo chybìjící údaje uvedené v soutì�ním deníku,
d. za po�kození soutì�ních stanic z dùvodu chyb v deníku, v pøípadì, �e poèet chybných spojení v denících protistanicpøesáhne 30 % zalogovaných spojení v denících protistanic.Takový deník bude vyøazen z kontroly pro ostatní stanice.
26. Poøadatel má bìhem závodu právo provádìt kontroly dodr�ování soutì�ních podmínek. Za tímto úèelem písemnìjmenuje kontrolní komisaøe. Komisaø je povinen se pøed zapoèetím kontroly prokázat obsluze stanice písemným povìøe-ním. V prùbìhu závodu a 2 hodiny pøed zaèátkem je obsluha soutì�ní stanice povinna do 2 minut umo�nit vstup kontrol-nímu komisaøi na soutì�ní stanovi�tì a spolupracovat pøi kontrole. Pokud kontrolní komisaø zjistí poru�ení podmínekzávodu, je to dùvodem k nehodnocení stanice v daném závodì. Dùvodem k nehodnocení je té� nesportovní chování ke



kontrolnímu komisaøi. Pøi kontrole je kontrolovaná stanice povinna pravdivì informovat komisaøe o v�ech skuteènostech,které jsou pøedmìtem kontroly a pravdivì odpovídat na jeho otázky související s kontrolou. Pokud bude kontrolnímukomisaøi umo�nìn vstup za dobu del�í ne� 2 minuty od výzvy, je to dùvodem k anulování v�ech spojení uskuteènìnýchsoutì�ní stanicí do tohoto okam�iku. Nevpu�tìní komisaøe na stanovi�tì soutì�ní stanice se pova�uje za zvlá�tì záva�néporu�ení tìchto soutì�ních podmínek. Bude-li dodateènì zji�tìno, �e soutì�ní stanice pøi kontrole zatajila komisaøi pod-statné skuteènosti, resp. mu poskytla nepravdivé informace èi nepravdivì odpovídala na jeho otázky, pova�uje se torovnì� za poru�ení tìchto soutì�ních podmínek. Poøadatel má právo a povinnost v�echna zji�tìní kontrolního komisaøezveøejnit. Kontrola dodr�ování soutì�ních podmínek kontrolním poslechem musí být dokumentována zvukovým zázna-mem. Zdokumentována musí být také pøípadná kontrola dodr�ování pravidel, uvedených v bodì 8.
27. Na návrh vyhodnocovatele mù�e poøadatel rozhodnout o nehodnocení stanice v závodì, zejména pokud:
a. vyhodnocovatel obdr�í nejménì tøi zdùvodnìné stí�nosti jiných úèastníkù závodu na její nesportovní chování; stì�o-vatel je povinen pøedlo�it poøadateli v�echny dostupné dùkazy o nesportovním chování stanice, na ní� stí�nost podává,b. stanice nedodr�í pravidla tìchto V�eobecných podmínek závodù na VKV, zejména pak ustanovení bodù 3, 7, 8, 9,10 a 11,c. neumo�ní kontrolu kontrolnímu komisaøi dle bodu 26, nebo poskytne-li mu nepravdivé informace.
28. Stí�nost na nesportovní chování je mo�né pøedkládat pouze do 15 dnù po skonèení závodu. Vyhodnocovatel je ostí�nosti povinen rozhodnout nejpozdìji do 60 dnù od doruèení. Vyhodnocovatel závodu je povinen v termínu nejménì 7dnù pøed zveøejnìním koneèných výsledkù zveøejnit pøedbì�né koneèné výsledky, které musí obsahovat výsledkovoulistinu, chybové logy a soutì�ní deníky v�ech stanic, které zaslaly soutì�ní deníky do hodnocení. Pøipomínky k výsled-kùm vyhodnocení je mo�né podávat do 7 dnù od zveøejnìní pøedbì�ných výsledkù. Vyhodnocovatel je povinen se kpøipomínce vyjádøit do 7 dnù od jejího obdr�ení. Proti rozhodnutí vyhodnocovatele se úèastník závodu, který pøipomínkupodal, mù�e dle svého uvá�ení odvolat k poøadateli. Poøadatel odvolání úèastníka závodu projedná, bez zbytecnéhoprodlení o odvolání rozhodne a své rozhodnutí odùvodní.
29. Diplomy za umístení do 3. místa vèetnì budou ke sta�ení v elektronické podobì na portálu vkvzavody.crk.cz.
30. Odesláním deníku k vyhodnocení závodní stanice prohla�uje, �e dodr�ela v�echny závazné pøedpisy pro amatér-skou radiokomunikacní slu�bu, tyto soutì�ní podmínky, jako� i pøípadne dal�í specifické podmínky závodu a �e v�echnyúdaje, uvedené v soutì�ním deníku jsou pravdivé. Stanice odesláním deníku dává souèasnì poøadateli odvolatelnýsouhlas s hodnocením v rámci dlouhodobých soute�í vyhla�ovaných poøadatelem, do nich� je tento závod zapoèítáván.Tento souhlas lze odvolat pouze v�dy pro nadcházející závodní sezonu písemným prohlá�ením dr�itele povolení doruèe-ným do sídla poøadatele nejpozdeji do 28. února pøíslu�ného roku.
31. Rozhodnutí poøadatele závodu je koneèné.
32. Èeský Radioklub vyzývá v�echny úcastníky VKV závodu k dodr�ování sportovních podmínek.
Jako vodítko pøikládá nìkterá pravidla sportovního chování (Fair Play)1. V soute�i bojuji èestnì, podle pravidel a jakékoli jejich poru�ení je pova�ováno za podvádìní.2. Uznám, �e soupeø je lep�í.3. Vítìzství není dùvodem k nadøazenosti.4. I pora�ený zaslou�í uznání, není terèem posmìchu, ani skrytého.5. Soutì� má rovné podmínky pro v�echny úcastníky.6. Chci vyhrát, ale nikoli v�ak za ka�dou cenu.7. Svým chováním jdu pøíkladem mlad�ím sportovcùm.8. Nesportovní chování je takové chování, které zvýhodòuje jednu stanici a naru�uje volnou soutì�.9. Posouzení, co je sportovní a nesportovní chování nebo co je a co není dùvodem pro diskvalifikaci je plnì v kompe-tenci poøadatele a jeho komise.10. Poøadatel pro nesportovní chování nebo podvádìní nebude a� po dobu následujících trí let takového úèastníkahodnotit.

33. Tyto v�eobecné podmínky platí od 11.cervence 2018.


