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Subject: [CCF] OH7AB ei luovuta: Kalakukko on nyt "1. SM"-kilpailu
From: "Pohjois-Karjalan Radiokerho ry., OH7AB" <kalakukko@oh7ab.fi>
Date: Fri, 11 Mar 2011 11:31:50 +0200
To: ccf@contesting.com
Vaikka tälläkin foorumilla on luettu madonlukuja
kotimaiselle kilpailutoiminnalle ja ennustettu
sen olevan harrastuksen kuoleva toimintamuoto, on
Pohjois-Karjalan Radiokerho ry., OH7AB, päättänyt
taistella tuulimyllyjä vastaan:
Kotimaisen kilpailutoiminnan profiilin
nostamiseksi, kilpailutoiminnan tekemiseksi
mielenkiintoisemmaksi ja päästäksemme paremmin
tiedotusvälineiden uutiskynnyksen yli:
Kalakukko-kilpailu 25.4.2011 on nyt kotimaisen
kilpailutoiminnan "1. Suomen Mestaruus"
-kilpailu. Luokkien voittajat ovat siis Suomen Mestareita!
Ja miksi?
Kilpailutoiminta tarvitsee sankareita. Sankari on
se, joka voittaa. Ja - valitettavasti - vain
sankarit muistetaan vaikka hopea tai pronssi olisi jäänyt vain pisteen päähän.
Voittaja tarvitsee tunnustuksen sillä
voittamiseen tarvitaan osaamista, taitoa ja
kokemusta. Voittajat ovat yleensä nähneet
paljonkin vaivaa voittonsa eteen, kehittäneet
taitojaan ja laitteitaan. Miksi emme myös soisi
heille siitä asianmukaista kiitosta: "Olet Suomen Mestari"
"1. SM-kilpailun" organisointiin liittyy myös
asianmukainen tiedotus ja uskomme pääsevämme
useampaan tiedotusvälineeseen. Ennen ja jälkeen kilpailun.
Katso
http://www.sral.fi/kilpailut/saannot/kalakukko_2011.pdf
huhtikuun RA-lehteen tuleva artikkeli ja 1.SM-Kalakukon uudet säännöt!
Ja mitä säännöissä muuttuu?
Sääntöihin on tehty merkittäviä muutoksia ja
uudistuksia, jotka pohjautuvat viime vuoden
kilpailukyselyn tuloksiin ja sen jälkeisiin kehitysajatuksiin.
A) Vasta-aseman lokin puuttumisesta ei enää rangaista!
Jokainen yhteys on 10 pisteen arvoinen, lähettää
vasta-asema sitten lokinsa tai ei. Ei lokipakkoa,
ei "mustaa listaa" lokinsa lähettämättömistä
asemista. Miksi OH-kisassa pitäisi olla
lokipakko, kun sitä ei ole missään muussakaan kilpailussa?
Tottakai tämä asettaa järjestäjille paineita
tutkia ja selvittää, onko lokissa väitetty yhteys
pidetty, onko suosittu jotakin tms. Mutta
sähköposti on keksitty ja puhelinkin toimii ja käytössä on myös lautamiesjärki.
B) Sarjojen määrää on lisätty!
Kilpailusarjojen määrää on lisätty mm. mobile-,
QRP- ja "Second Operator"- ja "Multi/multi"-luokilla.
Meillä jokaisella on näköisemme asema ja haluamme
kilpailla niiden kanssa, joilla on
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vastaavantasoinen asema. Haluamme antaa tähän
mahdollisuuden niin, että jokainen löytää
sellaisen luokan, joka tuntuu itselle sopivalta.
Eihän jääkiekossakaan laiteta Jokerien D-junnuja
pelaamaan tulevaa mestaria Porin Ässiä vastaan!
C) Paperilokit kelpaavat edelleen!
Uskomme edelleen vakaasti, että osanottajamäärän
kasvattamiseksi myös paperilokit tulee hyväksyä.
Jos haluamme, että SM-kilpailussa on vilskettä ja
siihen osallistuu vaikkapa 150 OH-amatööriä,
väitämme ettei Suomessa ole edes niin montaa
amatööriä, jolla on Cabrilloa tai ADIFfia antava
ohjelma. Siksi meille kelpaa edelleen paperi-,
ASCII-, Fintest-, OH3UU-, Excel- ja Word-loki jne.
Tottakai - tietenkin - haluamme suurimman osan
lokeista Cabrillo- tai ADIF-muodossa. Suuri
kiitos näistä jo etukäteen. Mutta muut lokit
kirjoitetaan tai muunnetaan ennen tarkastusta
sellaiseen sähköiseen muotoon, joka kelpaa
tarkistusohjelmaan. OH7AB:n jäsenistä muodostunut
ryhmä hoitaa muutokset. Ja netistäkin löytyy
käteviä sivuja, joissa esim.ADIF-lokin saa
kahdessa sekunnissa Cabrillo-muotoon.
Vaikka toivomme, että jokainen tätä CCF-listaa
lukeva, - siis vakavasti kilpailutoimintaan
uskova - , tulee mukaan, uskomme että kilpailun
todellinen menestys saadaan vain saamalla
"tavalliset OH-asemat" mukaan. Siksi lokikynnyksemme on matala!
D) Sääntöjä on yksinkertaistettu.
Poistimme säännöistä niihin vuosien varrella
pesiytyneet turhat laki-, määräys-, uhkaus- ja vaatimuskohdat. Nippologian.
Jos sääntöjen tulkitsemiseen tarvitaan
lakimiestä, ollaan väärillä jäljillä.
OH-kilpailuguru Tomin, OH6EI, mietteitä
lainataksemme "Kilpailemisen pitää olla hauskaa"
Ja mitä muuta?
Klusterien ym. käyttö on säännöissä hyväksytty.
Itse asiassa toivomme, että saisimme SM-Kalakukon
CW-osan ajaksi muutaman hyvän skimmerin
toimimaan. Mikä ilo olisikaan hyppiä pongaamassa
nopeasti asemalta toiselle! Myös RTTY- ja
SSB-kisan aikana toivomme saavamme klusterille aimo määrän vihjeitä.
"Suomen Mestaruus" -kunniakirjat tullaan jakamaan
Sappeen kesäleirin kilpailufoorumilla.
Sekä CCF:n että SRAL:n hallitusta on informoitu
Kalakukon uusista säännöistä ja "1. SM-kilpailusta."
"Multi/multi"-luokassa ei ole asemien tai
operaattorien määrää rajattu. "M/M"-asemalla voi
olla useampi lähetin samalla bandilla,
kuunteluasemia ympäri kaupunkia jne. Olkoon tämä
siis todellinen extreme-luokka.
Ja?
Kun ja jos joku arveluttaa, säännöissä on
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korjaamista tai haluat myötävaikuttaa, ota yhteys kalakukko@oh7ab.fi
Kilpailuterveisin
Pohjois-Karjalan Radiokerhory., OH7AB
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