Tarptautinių jaunųjų radistų varžybų „Prof. A. Jurskio
memorialas – 2017“ org. komiteto posėdžio

KOMUNIKATAS Nr. 1
Kaunas
2017-10-09

23-ųjų Lietuvos jaunųjų radistų varžybų
„Prof. A. Jurskio memorialas“
varžybų nuostatai
Data: 2017 m. spalio 15 d. (sekmadienį).
Laikas: pradžia 11:00 val., pabaiga 16:00 val.
Dalyviai: visi pageidaujantys (šaukinį turėti nebūtina):
jaunių pogrupis (atskirai berniukai ir mergaitės) – iki 14 m. imtinai,
jaunuolių pogrupis (atskirai berniukai ir mergaitės) – iki 16 m. imtinai,
jaunimo pogrupis (atskirai vaikinai ir merginos) – iki 18 m. imtinai,
studentų pogrupis (vaikinų ir merginų bendra įskaita) – iki 22 m. imtinai.
Komandos: miestų komandų įskaitai sumuojami dviejų geriausiai pasirodžiusių miesto atstovų
rezultatai.
Eiga: dalyviai burtų keliu paskirstomi į grupes bei konkrečias varžybų vietas. Kiekvienoje
varžybų vietoje dalyvį kontroliuoja teisėjas. Pasibaigus stebėjimo periodui, teisėjas fiksuoja dalyvio
pasiektą rezultatą ir perduoda ataskaitą varžybų sekretoriui.
Stebėjimas (SWL): dalyvis į nustatytos formos lapą turi užregistruoti stebėjimo laiką, radijo
stoties šaukinį, perduotą numerį (arba vardą, jei stebima radijo stotis nedalyvauja varžybose) ir

korespondento šaukinį. Tą patį korespondentą galima vėl stebėti tik po trijų kitų korespondentų
stebėjimų.
Žinių konkursas: dalyviai atsakinėja į 10 savo amžiaus grupės klausimų (atitinkančių B
licencijos egzaminų klausimų lygį). Klausimai pateikiami atsitiktiniu būdu; kiekvienam klausimui
pateikiami trys atsakymai. Už teisingą atsakymą skiriamas vienas taškas. Galimi klausimai pateikti
Komunikate Nr.3.
Papildomi galimi konkursai: telegrafijos, radijo orientacijos, UTB FM ryšio (144 – 146 MHz),
konstravimo.
Rezultatai: kiekvienas teisėjo patvirtintas stebėjimas vertinamas vienu tašku. Turo rezultatas –
taškų suma. Varžybų rezultatas – visų turų, įskaitant finalą, žinių konkurso ir papildomų konkursų
taškų suma.
Teisėjavimas: į teisėjų kolegiją kviečiami komandų vadovai bei kvalifikuoti trumpabangininkai.
Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į dalyvių bei paruoštos aparatūros skaičių, taip pat ir į situaciją
eteryje, galutinai nustato: bangų ruožą (numatomas 20 m), turo trukmę (nuo 10 min. iki 30 min.),
turų skaičių, finalo dalyvių skaičių, pogrupių skaičių. Tikslūs nuostatai paskelbiami ne vėliau kaip
prieš 30 min. iki varžybų starto.
Apdovanojimai: nugalėtojai visuose pogrupiuose bei geriausiai pasirodžiusi komanda
apdovanojami prizais. Užėmusieji pirmas tris vietas savo pogrupiuose apdovanojami diplomais.
Paraiškos: siunčiamos adresu: LRSF, P.d.210, LT-44003, Kaunas;
Registracija ir informacija telefonu (atsakingas asmuo Rolandas Žakelis):
8-691-44414 arba elektroniniu paštu: lrsf@lrsf.lt ; rolandas.zakelis@ktu.lt
Vieta: Studentų g. 50-242, Kaunas, (KTU).
LRSF taryba kviečia visus perduoti informaciją apie šį renginį savo miesto, rajono mokyklų
būrelių vadovams ir pakviesti ruoštis dalyvauti jame.
LRSF taryba

