RSGB Low Power Contest
This a serious event for the QRPer, providing a choice of fixed station operation or outdoor
fun.
1. Basic Information
Date: Sunday 20th July 2014
Time: 09:00 - 12:00 UTC and 13:00 - 16:00 UTC
Frequencies: 3510 - 3580 kHz and 7000 - 7040 kHz
Mode: CW.
Exchange: RST + Serial Number + Power.
Contest Call Signs (SCC) are not permitted in this contest, even for entrants who hold a valid
NoV from OFCOM.
The RSGB HF General Rules apply to this contest
2. Sections
(a) Fixed (b) Portable, both sections 10W RF output maximum.
(c) Fixed (d) Portable, both sections 3W RF output maximum.
Stations may be single or multi-operator
3. Contacts
Both bands may be used in each session, and stations may be contacted once on each band.
4. Special conditions for Portable sections
(i) A Portable station is as defined in the RSGB HF General Rules.
(ii) Antennas must not exceed 11m above ground and may have no more than two elevated
supports.
5. Exchange
RST, serial number and RF output power in Watts. Serial numbers commence at 001 and
continue through both sessions. Output power must be expressed as one or two digits plus
'W' in place of the decimal point, eg 1W, 1W5. Participants using more than 10W must send
'QRO'.
6. Scoring
15 points for each contact with a QRP Portable or Mobile station; 10 points for each contact
with a QRP Fixed station; 5 points for all other contacts. For the purposes of scoring "QRP
stations" are those using 10W RF output or less.
7. Logs
Online entries must be submitted to http://www.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.pl with the
deadline as specified in the RSGB HF General Rules. Entries must be in Cabrillo format, see
here for information on preparing a Cabrillo entry.
Example of Low Power Contest log.
Further information regarding the Cabrillo Format
8. Awards
The 1930 Committee Cup to the winner of section (a).
The Houston-Fergus Trophy to the winner of section (b).
The HFCC Trophy to the winner of section (c).
The Southgate Trophy to the winner of section (d).

RSGB Zawody niskiej mocy
To poważne wydarzenie dla stacji QRP, zapewniające wybór pracy ze stałego QTH lub stacji
na świeżym powietrzu.
1. Informacje podstawowe
Data: niedziela, 20 lipiec 2014
Czas: 09:00 - 12:00 UTC i 13:00 - 16:00 UTC
Częstotliwości: 3510 - 3580 kHz i 7000 - 7040 kHz
Tryb: CW.
Wymiana: RST + Numer seryjny + Power.
Stacje (znaki) kontekstowe (SCC) nie są dozwolone w tych zawodach, nawet dla operatorów,
którzy posiadają ważny list z OFCOM.
Do tych zawodów stosuje się Zasady ogólne zawodów RSGB HF.
2. Sekcje
(a) Stałe (b) Portable, obie sekcje maksymalna moc output 10W.
(c) Stałe (d) Portable, obie sekcje maksymalna moc output 3W.
Stacje mogą być z jednym lub wieloma Operatorami.
3. Kontakt
Oba pasma mogą być wykorzystywane w każdej sesji i stacje mogą mieć kontakt raz w
każdym paśmie.
4. Specjalne warunki dla sekcji Portable
(i) Przenośna stacja jest zdefiniowany w HF wg reguły RSGB.
(ii) Antena nie może przekraczać 11m nad ziemią i może mieć nie więcej niż dwie podpory.
5. Raporty
RST, numer kolejny i Moc wyjściowa w watach. Numery kolejne rozpoczynają się od 001 i
dalej przez obie sesje. Moc musi być wyrażona w postaci jednej lub dwóch cyfr oraz znaku
"W" w miejsce przecinka dziesiętnego, np. 1W, 1W5. Uczestnicy korzystający z więcej niż
10W muszą wysłać "QRO '.
6. Punktacja
15 punktów dla każdej łączności ze stacją mobilną lub przenośną QRP; 10 punktów dla
każdej łączności ze stacją stałą QRP; 5 punktów za wszystkie inne łączności. Dla celów oceny
punktowej "stacje QRP" są to te, które stosują moc 10W output lub mniej.
7. Dzienniki
Dzienniki na forum należy składać do http://www.rsgbcc.org/cgi-bin/hfenter.pl z upływem
terminu określonego w HF reguły RSGB. Wpisy muszą być w formacie Cabrillo, patrz tutaj aby
uzyskać informacje na temat przygotowania wpisu Cabrillo.
Przykład dziennika Low Power Contest.
Dalsze informacje na temat formatu Cabrillo
8. Nagrody
Cup 1930 Komitet do zwycięzcy odcinka (a).
Houston-Fergus Trofeum zwycięzcy odcinka (b).
HFCC Trofeum zwycięzcy odcinka (c).
Southgate Trofeum zwycięzcy odcinka (d).

