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Pravidla soutěžního expedičního vysílání pořádaného redakcí internetového serveru cb.penguin.cz 
a moderátory Kolečka Ponocování. 

O TUČŇÁKŮV FRAK
Obsah:
1. Pořadatel soutěžního expedičního vysílání                                                                                          ......................................................................................  1  
2. Účastníci soutěžního expedičního vysílání                                                                                          ......................................................................................  1  
3. Podmínky soutěže                                                                                                                                 .............................................................................................................................  2  

 3.1. Termín soutěže..........................................................................................................................2
 3.1. Termín soutěže..........................................................................................................................2
 3.2. Staniční deník...........................................................................................................................2
 3.2. Staniční deník...........................................................................................................................2
 3.3. Neplatná spojení.......................................................................................................................3
 3.3. Neplatná spojení.......................................................................................................................3
 3.4. Hodnocení soutěže....................................................................................................................3
 3.4. Hodnocení soutěže....................................................................................................................3
 3.5. Bodový zisk..............................................................................................................................3
 3.5. Bodový zisk..............................................................................................................................3

     3.6. Diskvalifikace.......................................................................................................................3
4. Závěrečná ustanovení                                                                                                                       ...................................................................................................................  3  

1. Pořadatel soutěžního expedičního vysílání
Přípravu pravidel, organizaci závodění a kontrolu výsledků provádějí Standa Židlochovice, Mirda 
Příbor a DJ Quick Albrechtičky (dále jen pořadatel/é). Pořadatelé mohou být současně soutěžícími a 
vedoucími expedic v závodě. 

2. Účastníci soutěžního expedičního vysílání
Soutěžního vysílání se mohou zúčastnit závodní posádky o libovolném počtu členů, které budou 
vystupovat pod jedním volacím znakem expedice po celou dobu soutěže. Soutěžící si při přihlášení 
zvolí  jednoho zástupce,  který bude registrovaná kontaktní osoba – vedoucí  expedice (kontaktní 
osoba může být i jiný člen expedice než vedoucí osoba) . Obsazení posádek se může měnit, nesmí 
se změnit volací znak. Pokud dojde ke změně volacího znaku, pak bodový zisk z předchozí části 
soutěže nebude započítán. 

Zájemci o soutěžení se přihlásí emailem na adresu cb@penguin.cz nejpozději 24 hodin před prvním 
startem. 

Přihláška musí obsahovat:
 Volací znak expediční posádky
 Jméno a příjmení vedoucího expedice včetně volačky.
 Funkční email na vedoucího expedice nebo kontaktní osobu.
 Telefonní kontakt na vedoucího expedice (mobil výhodou).

V případě  problémů s elektronickým přihlášením,  kontaktujte  pořadatele  jinou  vhodnou  formou 
(CB, sms zprávou na tel. 607 799 362 – toto číslo není standartně aktivní a proto formou SMS, 
osobně,…).
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Účastníci  neplatí  žádné  startovné,  mohou  však  dobrovolně  přispět  finanční  částkou  na provoz 
neziskového serveru penguin.cz, na kterém fungují stránky pořadatelů. Bližší informace k příspěvku 
a kontakt na provozovatele serveru dostanou zájemci od pořadatelů.

3. Podmínky soutěže
Přihlášené  expedice  budou  navazovat  spojení  s expedicemi  soutěžního  expedičního  vysílání 
a s ostatními uživateli CB, kteří o spojení budou mít zájem. Na kanále obsazeném jinou expedicí je 
povoleno pouze navázání spojení s touto expedicí, poté je nutno kanál neprodleně opustit. Každá 
expedice bude používat při navazování spojení volací znak, uvedený při přihlášení. Pro evidenci 
navázaných spojení a vyhodnocení soutěže je expedice povinna vést staniční deník [3]. Závodu se 
může zúčastnit každý. Zasláním přihlášky se přihlašující zavazuje dodržovat podmínky pro provoz 
na CB pásmu určené Všeobecným oprávněním VO-R/7/08.2005-22 a současně podmínky, určené 
pořadatelem závodu.

a) Soutěží se pouze v období, definovaném v kapitole [3]
b) Soutěžící smí používat pouze všesměrovou vertikální anténu. Není povoleno používat 

jakékoli směrové antény (pravidlo pořadatele).  
c) Soutěžící si vede záznamy o jednotlivých spojeních formou, uvedenou v kapitole [3].
d) Soutěžící může navazovat spojení pouze s uživateli CB v ČR a SK. Sám může vysílat pouze 

z České republiky a Slovenska.
e) Do soutěže nelze započítávat deníky jiných CB soutěží.

3.1. Termín soutěže
Soutěž  začíná  první  dnem  měsíce  dubna  2006  a  končí  poslední  den  listopadu  stejného  roku. 
Soutěžící  může  během  měsíce  startovat,  kolikrát  chce,  do  celkového  hodnocení  soutěže  se 
započítává 1 staniční deník na jeden měsíc. (max. však 5 deníků za celé soutěžní období)

Započítávaná doba jednoho soutěžního vysílání nesmí být delší než 12 hodin v kuse. Přesný čas 
zahájení, a od něj se odvíjející konec vysílání, je na volbě jednotlivých expedic. Expedice může 
během vysílání udělat jednu přestávku. Expedice musí do deníku přesně vyznačit začátek vysílání, 
začátek a konec přestávky, konec vysílání. Mezi začátkem a koncem vysílaní nesmí být doba delší 
než 24 hodin, nebo-li přestávka nesmí být delší než 12 hodin.

3.2. Staniční deník
Staniční  deník  může  být  během  závodu  veden  v papírové  či  elektronické  formě.  Pro  vedení 
v elektronické formě je doporučené využít program Bohouše CL6 Česká Lípa – DENÍKCL6.

Odevzdání deníku je nezbytné provádět v elektronické formě, na emailovou adresu cb@penguin.cz, 
a  to  buď  jako  výstup  z programu  DENÍKCL6  nebo  vyplněný  soubor  s příponou  xls,  který  je 
ke stažení ze stránek cb.penguin.cz. V případě vážných komplikací s elektronickým odevzdáváním 
je možné se s pořadateli domluvit na jiné formě.

Staniční deník musí obsahovat:
a) Číslo spojení.
b) Datum, hodinu a minutu spojení.
c) Volací znak soutěžní posádky, jeho startovní lokátor, QTH 
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U stanice s pevným QTH - volací znak, QTH, lokátor ( max. povolená tolerance 1 lok.). U stanice 
s přechodným / mobilním stanovištěm – domovský volací znak, za něj symbol /P, /M pro aktuální 
vysílací místo a Lokátor (max. povol. tolerance 1 lok.) a vzdálenost. 

3.3. Neplatná spojení
a) mezi členy téže expedice navzájem, jedná-li se o jejich společný start (např. zapisovat si 

spojení s členem expedice, který přijíždí na kótu se zpožděním.)
b) dvě a více spojení se stejnou volačkou (bez ohledu na změnu lokátoru, nebo když bude 

mobilní, na portable).
c) odposlechnuté od jiných stanic
d) zprostředkované  ostatními  uživateli,  opakovačem,  dosažené  porušením  VO  či  pravidel 

stanovených pořadatelem.

3.4. Hodnocení soutěže
Vyhodnocení soutěžního startu provádí každá posádka sama podle definovaných pravidel v kapitole 
bodové  zisk  [3].  Zpracovaný  deník  posádka  odešle  na  email  cb@penguin.cz  vždy  do  15  dne 
následujícího měsíce,  než  ve kterém byl  soutěžní  start.  Vyhodnocení  a kontrolu deníků provádí 
jeden  z pořadatelů.  Pořadatel  je  oprávněn  při  zjištění  nedostatků  ve vyhodnoceném  deníku 
korigovat bodový zisk expedice. Soutěžící, který se rozhodne startovat v každém měsíci závodu, 
může odeslat všechny své deníky. Pořadatel mu do výsledného ročního hodnocení započítá pouze 5 
nejlepších.

3.5. Bodový zisk
Body se získávají  následujícím způsobem: Vzdáleností  lokátorů určují  počty km. 1 kilometr se 
rovná 1 bod. Výsledný bodový zisk za odevzdaný deník se vynásobí koeficientem pro nadmořskou 
výšku kóty, ze které bylo vysíláno. A to následujícím způsobem. 

Tabulka koeficientů
Do 700 m.n.m 1,3
Do 900 m.n.m 1,1

Nad 900 m.n.m 1,0
Tab. 1: Koeficienty

Diskvalifikace
Důvodem pro diskvalifikaci  závodní  expedice je  zjištění  závažných skutečností,  které  ovlivnily 
bodový zisk. Např. porušení VO, pravidel stanovených pořadatelem. 

4. Závěrečná ustanovení
Cílem  tohoto  závodu  je  připravit  trošku  jiný  závod,  který  by  nabídl  možnost  si  zasoutěžit 
i expedicím, jejichž časové a materiální možnost nejsou na takové úrovni, aby mohli konkurovat 
silným expedicím z jiných závodů na CB.
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Rádi bychom tento nultý ročník věnovali našemu kamarádovi, členovi mnoha soutěžních výjezdů, 
Lojzovi Huštýn Mořkov, který nás opustil po dlouhé a těžké nemoci.
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