
"INTERNATIONAL NAVY
CHALLENGE TEAMS CONTEST" 

Dit is een teamcompetitie waarbij elk team zijn marine club vertegenwoordigt. Elke marine club  
zal een team vormen van maximaal 4 operators. Elke marine club kan met maximaal drie ploegen 
deelnemen. De wedstrijd bestaat het verbindingen maken met meerdere amateurradiostations in 
mixed mode (SSB en CW). Verbindingen met stations van marine clubs zijn 10 punten waard, 
onafhankelijke stations zijn 1 punt waard, elk gewerkt land is een vermenigvuldiger waard. 
Ongeacht de mode kunnen stations maar een keer worden gewerkt, een dubbele verbinding wordt 
geannuleerd.
Het team moet bestaan uit stations uit dezelfde staat/hetzelfde land.
Elke club moet aan de wedstrijdmanager de (maximaal) drie roepnamen aangeven (dit kan ook een 
speciale roepnaam zijn zolang er maar een registratie nummer van de club wordt gebruikt) die 
worden gebruikt voor de wedstrijd.
De competitie wordt gehouden in januari, van 08:00 UTC op 21 januari 2023 tot 20:00 UTC op 22 
januari 2023.
Het winnende team wordt verkozen tot "NAVAL TEAM TOP PLAYERS" en de 
marinevereniging/club wordt gekozen/bekroond met de badge "TOP NAVAL CLUB 2023".

 

TEAMS REGELS

- ROEPNAAM
Speciale roepnaam (club station) of roepnaam geregistreerd bij de marinevereniging kan 
worden gebruikt.

- TEAMS
Maximaal drie per vereniging.

 - OPERATORS
Van 2 tot maximaal 4 operators per team.

- WERKWIJZE



Operators kunnen tegelijkertijd met twee transceivers werken, één in PHONE en de andere 
in CW. Ze kunnen afzonderlijk in dezelfde band opereren, de ene in Voice en de andere in 
CW. Er kunnen geen twee stations tegelijkertijd actief zijn op Phone of CW in dezelfde 
band. Het is niet nodig om vanuit één locatie te werken, individuele team stations kunnen 
werken vanaf hun eigen QRA (regel alleen voor Italiaanse stations volgens de huidige 
regelgeving).
Voor Europese stations gelden de huidige lokale voorschriften. Het is verplicht dat operators 
uit dezelfde regio komen / staat.

   ARMI  Associazione Radioamatori Marinai Italiani  MI

   FNARS  Finnish Naval Amateur Radio Society  FN

   HNARC  Hellenic Naval Amateur Radio Club  GR

   INORC  Italian Naval Old Rhythmers Club  IN

   MARAC  Marine Amateur Radio Club Netherlands  MA

   MF  Marinefunker-Runde e.V.  MF

   MFCA  Marine Funker Club Austria  CA

   NRA  Núcleo Radio Amadores da Armada Portugal  PN

   RNARS  Royal Naval Amateur Radio Society  RN

   YO-MARC  Romanian Marine Amateur Radio Club  YO

ALGEMENE REGELS

- PERIODE
Het begint op 21 Jan 2023 (08:00 UTC ) en eindigt op 22 Jan 2023 (20:00 UTC ).



- BANDEN
De volgende banden zijn toegestaan:
10m – 15m – 20m – 40m – 80m

- WERKFREQUENTIES
CW: 3.555 - 7.020 – 14.020 – 21.020 – 28.020
SSB: 3.735 - 7.060 – 14.290 – 21.220 – 28.450

- MOD  E
GEMENGD (SSB/CW)

- SIGNAAL RAPPORT
De deelnemende (speciale) stations (teams) wisselen  het RST-rapport uit gevolgd door de 
initialen van de marineclub en het clubnummer (bijv. 599MI300)
De NAVAL-stations die behoren tot de verschillende marine clubs  wisselen het RST-rapport
uit gevolgd door de initialen van hun club en het registratienummer (bijv. 599CA113)
Niet clubleden (ONAFHANKELIJK) wisselen het RST-rapport uit gevolgd door een 
oplopend nummer beginnend met 001 (bijv. 599001)

- PUNTEN
NAVAL-stations: 10 punten
ONAFHANKELIJKE stations: 1 punt
Elk station kan slechts eenmaal per toegestane band worden geteld.
NAVAL-stations mogen alleen deelnemen met ÉÉN Naval Club-nummer.
Naval club stations mogen slechts met een club nummer deelnemen.

 MULTIPLIER

Elk land gewerkt door een NAVAL-deelnemend station telt slechts één keer als multiplier

– EINDSCORE
Wordt verkregen door de som van de QSO-punten te vermenigvuldigen met de som van de 
multipliers

- RANGLIJST
Teams
Naval 
Onafhankelijk

- PRIJZEN
TEAMS: de eerst geklasseerde wordt beloond met de beker "NAVAL TEAM TOP 
PLAYERS".
Tweede en derde plaats met een bord.

 NAVAL: de eerst geklasseerde wordt beloond met een plaquette.

ONAFHANKELIJK: de eerst geklasseerde wordt beloond met een plaquette.

Alle stations die via een logboek de gemaakte verbindingen certificeren, ontvangen een gratis 
diploma van deelname aan de race met relatieve positie.
Voor degenen die de "INTERNATIONAL NAVY CHALLENGE plaquette" gepersonaliseerd willen
hebben met de naam, dat kan: stuur het bedrag van € 40,00 inclusief verzendkosten via PayPal aan  



(it9mrm@gmail.com)

- LOGBOEKEN.
De volgende elektronische logs worden geaccepteerd in het volgende formaat: Cabrillo, Excel, 
ADIF (CBR; XLS; ADI).
Alle logboeken moeten de stationsnaam en de initialen van de marineclub en het registratienummer 
vermelden. Als een van deze attributen niet wordt gerapporteerd, wordt het logboek uitgesloten van 
de telling.
Het logboek wordt geacht afgesloten te worden met een berekening van de totale score door de 
operator.
Alle ontvangen logs zullen worden gecontroleerd door de wedstrijdmanager en de uiteindelijke 
beslissing is definitief en onbetwistbaar.
Alle elektronische logboeken moeten naar het volgende e-mailadres worden gestuurd: 
it9mrm@assoradiomarinai.it
Laatste vervaldag om de logboeken in te sturen:
uiterlijk 5 februari 2022 (stempel geldt als geldig).


