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Kalakukko-kilpailussa nyt kaksi uutta cw-luokkaa
perinteisille operaattoreille: ”Pumppu” ja ”Classic”
- Kalakukko 2016 pääsiäismaanantaina 28.3.2016
Kotimaisen Kalakukko-kilpailun järjestää tänä vuonna Kuopion Seitoset ry., OH7AA;
perinteiseen tapaan toisena pääsiäispäivänä, ma 28.3.2016. Modet ovat järjestyksessä tunnin
väliajoin: ensin SSB (10-12 SA), sitten CW (13-15 SA) ja lopuksi RTTY (16-17 SA).
Pääosin vanhoilla säännöillä
SM-Kalakukko 2011-kilpailua varten säännöt rakennettiin täysin uusiksi Hessun, OH6XY,
laajan kotimaisen kilpailukyselyn tuloksien mukaan. Hyvää pohjaa on sen jälkeen muutettu
pieteetillä. Tänäkin vuoden säännöt ovat lähes samat kuin viime vuonna, mutta muistutetaan
muutamasta viime ja tämän vuoden muutoksesta:
1) CW-osassa nyt ”Classic”- ja ”Pumppu” -luokat
Kalakukon sähkötysosaan olemme lisänneet nyt ”Classic”-luokan, jonka edellytyksenä on,
että kilpailijan rigiä ei ole millään tavalla kytketty tietokoneeseen, mutta automaattiavain on
toki sallittu. ”Pumppu”-luokassa täytyy kilpailijan käyttää käsiavainta eli perinteistä pumppua
mutta myös mekaaninen puoliautomaattiavain (Vibroplex) ja kaksisuuntainen mekaaninen
avain ("ryssän bugi") sallitaan.
2) RTTY-osassa on kaksi jaksoa!
Jo viime vuonna RTTY-kilpailun kehittämiseksi ja yhteysmäärien lisäämiseksi jaoimme tunnin
kilpailuajan kahteen 30 minuutin jaksoon eli voit työskennellä nyt RTTY:llä vasta-aseman neljä
kertaa. Kilpailun järjestäjä suosittaa seuraavaa rytmiä: (SA)
a) 16:00-16:15 80m b) 16:15-16:30 40m c) 16:30-16:45 40m d) 16:45-17:00 80m
3) Lokipakkoa ei edelleenkään ole!
Kalakukossa ei ole lokipakkoa eikä vasta-asemaa rangaista eikä pisteitä vähennetä sen
vuoksi, ettei toisen aseman lokia ole tullut. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kaikkia yhteyksiä
tarkistettaisi ja etteikö lokien lähettämiseen kannustettaisi! Mikäli muiden lokeista ei löydy
varmistusta siitä, että asema on ollut äänessä, järjestäjät viime kädessä ottavat yhteyttä ja
varmistavat kusotiedot.
4) Sekä paperi- että sähköisten lokien palautusaika viisi päivää!
Yhä useampi työskentelee kisan tietokoneelta ja sähköinen loki on siis käytännössä valmis
heti kilpailun loputtua. On siis turha ylläpitää pitkää ”dead line” -aikaa lokeille. Ei ne lokit siitä
parane mutta saattavat jopa unohtua! Jopa CQWW:ssa, jossa parhaat pitävät yli 10.000
yhteyttä, lokien palautusaika on lyhennetty kuudesta viikosta viiteen päivään! Kalakukon
lokien viimeinen palautuspäivä on siis lauantai 2.4.2016
5) Paperilokeja ei tarvitse puhtaaksikirjoittaa!
Kalakukko kannustaa lähettämään myös paperilokit. Kannustimena lokien lähettämiseen on,
että emme edellytä tai pakota kirjoittamaan paperilokia puhtaaksi! Voit myös vaikkapa
skannata paperilokin ja laittaa sähköpostin liitteeksi! Kilpailun järjestäjät huolehtivat
paperilokien siirtämisestä sähköiseen muotoon.
6) Kilpailuluokissa myös suosittu yhden tunnin luokka!
Kilpailuluokista jokainen löytää luokan, joka vastaa omia taitoja, kokemusta tai aseman
”hyvyyttä”. Kun useimmat muut kotimaan kilpailuiden järjestäjistä ovat siirtyneet yhden tunnin
formaattiin, pidämme kuitenkin yllä perinteistä kahta tuntia. Myönnytyksenä niille, joille kaksi
tuntia on liikaa tai muut kiireet vievät aikaa, olemme palauttaneeet ”yhden tunnin luokan”.
Worki siis vain 60 minuuttia mistä tahansa kilpailuajan sisältä tai poimi 60 parasta minuuttiasia
– mutta lähetä toki koko loki.
Kuopion Seitoset ry. OH7AA
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SM-Kalakukko 2016 toisenapääsiäispäivänä, ma 28.3.2016
Kalakukkokilpailun järjestää tänä vuonna Kuopion Seitoset ry, OH7AA. Kilpailu käydään toisena
pääsiäispäivänä ma 28.3.2016, tutuilla mutta kehittyvillä säännöillä. Kalakukko on yksi SMosakilpailuista ja osanottajamäärältään suurin kotimainen kilpailu!
Kilpailuaika: (Toinen pääsiäispäivä, huom: kesäaika astunut voimaan edellisenä päivänä)
SSB: Maanantai, 28.3.2016, 07:00-09:00 UTC (10:00-12:00 SA)
CW: Maanantai, 28.3.2016, 10:00-12:00 UTC (13:00-15:00 SA)
RTTY: Maanantai, 28.3.2016, 13:00-14:00 UTC (16:00-17:00 SA)
Jaksot:
SSB: 07:00-08:00 ja 08:00-09:00 UTC (10:00-11:00 ja 11:00-12:00 SA)
CW: 10:00-11:00 ja 11:00-12:00 UTC (13:00-14:00 ja 14:00-15:00 SA)
Huom! RTTY: 13:00-13:30 ja 13:30-14:00 UTC (16:00-16:30 ja 16:30-17:00 SA)
Saman aseman saa työskennellä kerran kummankin jakson aikana kummallakin taajuusalueella
eli yhteensä neljä kertaa. SSB- ja CW-osassa jaksot kestävät tunnin, RTTY-osassa puoli tuntia!
Taajuusalueet:
SSB: 3600-3750 kHz,
CW: 3510-3550 kHz,
RTTY: 3580-3600 kHz,

7060-7140 kHz
7010-7040 kHz
7040-7060 kHz

Kilpailusarjat:
SSB- osassa on seuraavat kilpailusarjat:
a)
Yleisluokka, yli 100 W (”Ison tehon luokka”)
b)
Yleisluokka, 100 W tai alle
c)
Perusluokka
d)
QRP-luokka, teho 5 W tai alle
e)
MultiMulti-luokka (asemien tai operaattoreiden määrää ei ole rajoitettu)
f)
Single band 80 m
g)
Single band 40 m
h)
Uusien amatöörien luokka (ensimmäinen lupa tullut 1.1.2015 jälkeen)
i)
Portable/mobile-luokka (asema irti valtakunnanverkosta)
j)
YL-luokka
k)
Yhden tunnin luokka. Vapaavalintainen 60 min. mistä tahansa kilpailun
aikana.
CW- osassa on edellisten lisäksi seuraavat kaksi kilpailusarjaa:
l)
”Classic”-luokka eli lähetin ja/tai vastaanotin ei kilpailun aikana saa olla
kytkettynä tietokoneeseen tai internettiin.
m)
”Pumppu”-luokka eli osanottajalla ei ole automaattiavainta. (Pumppu,
”Vibroflex”, ”ryssän bugi” ym. kuitenkin sallittu.
RTTY-osassa viisi kilpailusarjaa:
a)
Yli 100 W
b)
Max. 100 W
c)
”Elämäni ensimmäinen RTTY-kilpailu”. Niille, joita RTTY-kilpailut ovat aina
kiinnostaneet, mutta jotka eivät vielä oikeasti ole niihin osallistuneet.
Muutama aiempi kokeilu eivät estä tähän luokkaan osallistumista.
d)
Uusien amatöörien luokka (ensimmäinen lupa tullut 1.1.2015 jälkeen)
e)
QRP-luokka, teho 5 W tai alle
Kilpailijan tulee lokissaan ilmoittaa selkeästi ne kilpailusarjat, johon haluaa osallistua. Kilpailija
voi osallistua samalla useampaan kilpailusarjaan, jonka ehdot hän täyttää. SM-osakilpailusarjan
pistelaskua varten laaditaan näistä luokista riippumaton tuloslista.

Sanoma:
RS(T) + juokseva numero + maakuntatunnus. Esim. 59(9) 001 UU. Juokseva numero on
kolminumeroinen ja tulee aloittaa numerosta 001. MultiMulti-luokan asemat antavat joko
erillisen tai juoksevan numeron 80 m ja 40 m -alueilla numerosta 001 alkaen.
Yhteyspisteet:
Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 10 pistettä. Jos sanomassa on yksi tai useampia
virheitä, yhteyden arvo on 5 pistettä. Virhe kutsumerkissä mitätöi yhteyden. Vasta-aseman lokin
puuttumisesta ei sakoteta eikä lähettämättömiä lokeja julkaista, vaikka toki kaikki yhteydet
näkyvät julkaistavissa lokeissa.
Hyvityspisteet:
Jokaisesta työskennellystä maakunnasta – paitsi omasta - kummallakin taajuusalueella, saa
40 p. Hyvityspisteiden maksimimäärä on siis 18 x 2 x 40 p = 1520 p.
Tulos:
Lopullinen tulos on yhteyspisteiden ja hyvityspisteiden summa.
Palkinnot:
Luokkavoittajien kesken arvotaan kalakukko kullakin modella. Jokaisen sarjan paras saa
kunniakirjan.
Lokiohjeita:
Paperilokit kelpaavat ilman rajoituksia eikä niitä tarvitse puhtaaksikirjoittaa. Kilpailun järjestäjä
toki suosittelee sähköisen lokin käyttöä tuloslaskennan nopeuttamiseksi ja syöttövirheiden
minimoimiseksi. Sähköisen lokin tulisi olla jonkin yleisen lokiformaatin mukainen (Cabrillo, ADIF)
tai vähintään ASCII-muodossa. Osallistuminen ja yhteyksien pitäminen ei kuitenkaan edellytä
lokien lähettämistä eikä vasta-asemia sakoteta siitä, ettei lokia ole lähetetty.
Lokien toimitusosoitteet:
a) Sähköpostilla (Cabrillo, ADIF, txt, ascii, ym.) oh7aa.fi@gmail.com . Saapuneet lokit kuitataan
sähköpostilla ja kaikki saapuneet lokit listataan nopeasti sivulla www.oh3ac.fi
b) Paperilokien toimitusosoite:
Kuopion Seitoset ry, Tikkalantie 6, 70420 KUOPIO.
Lokien viimeinen lähetyspäivä on viisi päivää kilpailun jälkeen eli lauantai 2.4.2016.
Paperilokit toivotaan postitettavan kuitenkin heti kilpailun jälkeen, jotta ne ehtisivät
joustavasti tarkastukseen.
Yleistä:
Kilpailijoilta edellytetään rehtiä ja reipasta kilpailuhenkeä ja hyvää ”Ham Spiritiä.” Lopullisista
tuloksista vastaa kilpailun järjestäjä. ”Skimmereiden” ym. sähköisten välineiden käyttö on
sallittua kaikissa luokissa.
Kilpailun tuloksien julkistaminen ja huomautukset tulosluetteloon:
Järjestäjät pyrkivät tarkkaan laskentaan ja nopeaan julkistamiseen sekä varmistamaan, että
jokaisen osanottajan tulos on oikea ja sijoitus tulosluettelossa kilpailusuoritusta oikeudenmukaisesti vastaava. Kilpailun järjestäjät julkaisevat ensin ennakkotulokset tarkistusraportteineen sivulla www.oh3ac.fi , jonka jälkeen on viikko aikaa tehdä huomautuksia niihin tai
pyytää korjausta. Mahdolliset sääntötulkinnat, kilpailuun liittyvät eettiset kysymykset ym.
ratkaisee tarvittaessa järjestäjien nimeämä kilpailutoimikunta.Tuloksien läpinäkyvyyden ja
tarkistuksessa aina tapahtuvien virheiden huomaamiseksi kaikki lokit – paitsi tarkistuslokit –
ovat nähtävissä pian tulosten valmistumisen jälkeen sivulla www.oh3ac.fi.
Maakuntatunnukset:
Kilpailussa käytetään seuraavia maakuntatunnuksia osoittamaan osanottajan maantieteellistä
sijaintia: (19 kpl. Huom. Itä-Uudenmaan maakunta on lakkautettu)
AL Ahvenanmaa
KL Kymenlaakso
PH Päijät-Häme
PS Pohjois-Savo
EK Etelä-Karjala
KP Keski-Pohjanmaa PM Pirkanmaa
SA Satakunta
EP Etelä-Pohjanmaa KT Kanta-Häme
PK Pohjois-Karjala UU Uusimaa
ES Etelä-Savo
KU Kainuu
PO Pohjanmaa
VA Varsinais-Suomi
KE Keski-Suomi
LA Lappi
PP Pohjois-Pohjanmaa

