Aktivitás
Szeretnénk meghirdetni egy játékot, egy aktivitást.
A játék lényege az, hogy minél több összeköttetés jöjjön létre az amatőrök között a DMR átjátszókon
keresztül. Mivel valamilyen játékszabályoknak kell lenniük, igyekeztünk olyanokat kitalálni, ami egy
picit ötvözi a klasszikus rádiózást, a digitális technikával. Mindenkinek akarunk adni esélyt, aki lelkes,
annak is, akinek otthon nincs jó antennája. Ezért tettük bele a kitelepülésből, mobilból való
forgalmazás lehetőségét, mert úgy van lehetőséged több átjátszót elérni. Amúgy is itt a nyár,
külföldre, ha csak nem szükséges, nem megyünk nyaralni. Kiránduljatok, és közben persze
rádiózzatok!

A játék időtartama: 2020.07.15-én 12:00 –órától 2020.08. 02-én 11:59-ig, helyi idő szerint.
A játék szabályai:
Bárki részt vehet benne, aki érvényes rádió engedéllyel (hívójellel) rendelkezik és regisztrálva van a
DMR hálózatban. A játékba szeretettel várjuk a környező országok rádióamatőrjeit is!
A játékban a BM2162 szerverhez csatlakoztatott átjátszók vehetnek részt.
A lényeg, hogy csak a TS2-ben TG9-el készült összeköttetések érvényesek. Tehát nem érvényes a TS1
TG216-ban létesített összeköttetés, a hotspot-on keresztüli összeköttetés. Nem érvényesek az
átjátszók saját azonosítóján létesített összeköttetések. A lényeg, hogy mindkét partnernek direktben
kell elérnie az átjátszót. Semmilyen összeköttetés nem érvényes, ami neten megy keresztül.
Az viszont érvényes, hogy a TS1 216-ban keressél magadnak partner ahhoz, hogy utána egy QSY-al
átmenjetek valamelyik átjátszó TS2 TG9-re.
Egy ellenállomással egyazon napon több átjátszó TS2 TG9-én keresztüli összeköttetés is érvényes. De
nem számít külön összeköttetésnek, ha ugyan azon a dátumon, előbb otthonról, majd később /P-ből
vagy mobilból QSO-zol.
Egy másik napon (dátum szerint) újra készíthetsz érvényes összeköttetést ugyan azzal az állomással,
ugyan azon az átjátszón.
Érvényes az összeköttetés, kitelepült helyről, gépjárműből, hajóról, repülőről, hőlégballonról,
űrhajóról is. A lényeg, hogy az átjátszót a saját rádióddal, a saját DMR-ID-val, direktben érd el.
Távolból történő modulálás, távvezérelt állomás használata nem megengedett.
Példa: érvényes az összeköttetés, ha éppen a Bükk hegységben kirándulsz, és a kocsiból eléred a
kiskőháti, a debreceni a nagyváradi és a sarkadi átjátszót. De érvényes az is, ha éppen letáboroztál a
Badacsony hegy oldalában, mert ott van nyaralód. Vagy ha délelőtt Kab-hegyre települtél ki, délután
pedig már a Mátrában vagy. De nem érvényes az az összeköttetés, amikor a barátod hangját
„átjátszod” egy másik rádióról, mert ő direktben nem éri el azt az átjátszót.

Az összeköttetésnél logolni kell: dátumot, óra percet (helyi időben!!!). A használt átjátszó DMR-ID-ját
(pl 216702) az ellenállomás hívójelét. Az ellenállomás által adott QRA lokátort (Pl: JN97NN). Rögzíteni
kell az ellenállomás által adott, az aktivitás teljes ideje alatt összeköttetésenként növekvő sorszámot.
A sorszám 001-től indul. Vételjellemzést nem kell rögzíteni.

Az az összeköttetés lehet csak érvényes, ami a fenti adatok mindegyikét helyesen tartalmazza!
Amennyiben az érvénytelen összeköttetéseid aránya az 5%-ot meghaladja, kizárásra kerülsz.
Vigyázat, a QRA lokátor a kitelepült állomásoknál változhat! Mobilból forgalmazás esetén célszerű
csak álló mobilt használni, mert úgyis neked is logolnod kell. Ez vezetés közben biztonságosan nem
kivitelezhető. Kitelepülve vagy mobilból forgalmazva érdemes esetleg pár oldalnyi xls-t kinyomtatni,
mint log-ot és abba jegyzetelni.
Saját QRA lokátor: az összeköttetés pillanatában aktuális QRA lokátor. Tehát kitelepülve vagy
mobilból nem az otthoni!
Minden érvényes összeköttetés 1 pontot ér az áthidalt távolságtól függetlenül. Az érvénytelen
összeköttetések 0 pontot érnek.
A pontos időre vonatkozó tolerancia ±2 perc!
Az összeköttetéseket a brandmeister szerver logja alapján is ellenőrizzük. Az első 3 helyezett logját
100%-ban ellenőrizzük.

A jegyzőkönyvnek legkésőbb az aktivitás vége után 2 héttel be kell érkeznie. A jegyzőkönyveknek a
letölthető minta xls-ben kell készülniük. Amit légy szíves nevezz át a hívójeled_logkivot.xls fájlnévre.
A minta adatokat légy szíves töröld ki, és helyette a sajátodat add meg. Elegendő az xls-t elküldeni
egy emailban. Ha nincs Excel-ed, kérd meg valamelyik barátodat, hogy pötyögje be neked. Papír
alapú jegyzőkönyveket nem tudunk elfogadni. Aki a jegyzőkönyv mellé leírja néhány
összeköttetésének érdekesebb történetét, ezekből szemezgetve kiteszünk néhányat a ham-dmr.hu
oldalra.
A jegyzőkönyv megküldésével hozzájárulsz, az adataid kezeléséhez.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a játékkal kapcsolatban, bármilyen vitás esetet, a szervező
csapat legjobb tudása és a rendelkezésre álló információk alapján döntsünk el.

Hogy egy kicsit érdekesebb legyen ez a játék, ezért felajánlásra került néhány rádióamatőr célú
tárgynyeremény.
Az első díj egy Alinco DJ-MD5EGP típusú kétsávos, Analóg / DMR rádió a GPSCom Kft jóvoltából
http://gpscom.hu/termek/dj-md5egp

A második díj egy Diamond X50 antenna
https://www.diamondantenna.net/x50a.html
A harmadik díj 0,5kg különféle RF átmenet (mindig jól jön a háznál!)
Aki jegyzőkönyvet küld, a hívójelére szóló emléklapot kap az aktivitásról.
Az emléklapok átvehetőek lesznek a különböző rádióamatőr rendezvényeken, találkozókon, Puskás
börzén.
Jó játékot kívánunk nektek!
A ham-dmr.hu csapata.

