
 
 

AEGEAN VHF CONTEST  
 

POLICIES & RULES 
 

Οι κανονισμοί στην Ελληνική 
γλώσσα ακολουθούν στην 3η 

σελίδα. 
 
I. Participation 

 
All radio amateurs can participate in this contest. 
One participation for every callsign is allowed, in one or more of the 3bands. 
RECOMMENDED type of call: «CQ CQ CQ Aegean contest QRZ? ». 
 

Contesters Categories 

 
1. One operator over one band using one or all modes from every location. 
 
2. One operator over all bands using one or all modes from every location. 
 
3. Many operators over one band using one or all modes from every location. 
 
4. Many operators over all bands using one or all modes from every location. 
 
Participation in categories #2. and #3. are required to have separate LOGS for each band. 
 
Radio amateurs are free to use any equipment. There are no limitations. 
Notice: Transmitted power and mode: In accordance with the license of the operator. 
 

 
 

II. Date and Frequencies of the contest 
  
AEGEAN VHF CONTEST  
It runs every first weekend of July. 
Is a forty eight (48) hour duration contest. 

 



NOTICE:  
During the duration of the contest you are required to have two six-hour breaks,  
may they be separate or joint breaks.  
 

Starts at 00:01 UTC on Saturday and ends at 23:59 UTC on Sunday  
 
 

Frequencies: 
1) 50-52 MHz 
2) 144-146 MHZ 
3) 432-434 MHz 
and the respective sub zones as stated by IARU. 

 
III. Contacts 
Every station can be confirmed only once even if it is portable or mobile. 
Only one contact for every mode and band is allowed. 
It is not allowed to use repeaters for contacts or for contact information exchange that did not complete 
successfully in a previous QSO. 
Any voice cross mode QSO's over the CW sub zone are not valid for this contest. 

 
IV. Transmission Types 
Transmissions can be done in the following modes: 
 
- For 6m band, in CW, SSB and  Digital modes, RTTY, SSTV, PSK. 
  
- For 2m band and 70cm, in CW, SSB, FM and  
   Digital modes. RTTY, SSTV, PSK. 
 
Notice: Transmitted power and mode: In accordance with the license of the operator. 
 
RECOMMENDED type of phone mode call: «CQ CQ CQ Aegean contest QRZ?». 

 
V. Contest Exchanges 
The contesters must exchange RS or RST or RSV report for every contact followed by a unique number.  
This number starts with 001 for the first contact and increases by one for each subsequent contact.  
This information exchange must be followed by the full QRA locator of the transmitting station. 

 
VI. Points 
Point calculation is done automatically via a special software VUSC 4 WIN available from the  
 http://www.ok2kkw.com/vusc/vusc4win/vusc-en_soubory/vusc_setup_en.exe 
Example: 
10 QSO 
5 Locators (1st Loc 200km, + 2nd Loc 100km + 3rd Loc  400km + 4th Loc 200km + 5th Loc 100Km)= 1000km 
1000km X 5 Locators = 5.000 pts 

 
VII. Logs & Results 
Copy of the log file must be sent via email, no later than 31st of July and 23:59Z clock. 
Participation in categories #2. and #3. are required to have separate LOGS for each band. 
Logs: Any type of log is accepted like: Cabrillo, ADIF, excel, word. 
We do not accept handwritten logs. 
Log files sent after 31st of July will not be accepted.  
Submitting the logbook implies that the contester accepts all the rules of the contest. 
   

Logs should be sent as an e-mail attachment, not in the text of the e-mail to:  

aegean.logs@gmail.com 
 

The following two (2) days after submitting your entry, you will receive a confirmation 
message at the email address where you send your log. 
Only then has your participation been successful. 
Otherwise, where you did not receive a confirmatory message, please let us know at: 

AegeanDXgrp@gmail.com 
ATTENTION!  Do not send logs to the Aegean DX group email address. 

 

http://www.ok2kkw.com/vusc/vusc4win/vusc-en_soubory/vusc_setup_en.exe
mailto:aegean.logs@gmail.com
mailto:AegeanDXgrp@gmail.com


VIII. Results Judgement 
The results judgement is the sole responsibility of the organizing committee whose decision is final. 

Contesters that will break intentionally any of the rules or do not comply to the band plan will be 
disqualified. 

 
 
IX. Awards 
Will be given awards to the 1st, 2nd and 3rd place of each category. 
There will also be commemorative awards to all those who submit logs.  
The awards and commemorative awards will be presented from  
«Aegean DX group» www.AegeanDXgroup.gr  

 
 

 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ AEGEAN VHF CONTEST  
 

Ι. Συμμετοχές: 
Όλοι οι ραδιοερασιτέχνες μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. 
Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά Callsign σε μία ή σε όλες, από τις τρείς μπάντες  
και κατηγορία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού 
Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να αναπτύξουν δραστηριότητες μέσα στην αποστολή και το πνεύμα του 
διαγωνισμού όπως αυτά ορίζονται από τους κανονισμούς. 
Προτεινόμενος τύπος κλήσεων: «CQ CQ CQ Aegean Contest QRZ?» 
 
Κατηγορίες συμμετοχών. 
 
1. Ένας χειριστής μία μπάντα,  
    σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση. 
 
2 . Ένας χειριστής όλες οι μπάντες,  
     σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση. 
 
3.  Πολλοί χειριστές μία μπάντα,  
     σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση. 
 
4.  Πολλοί χειριστές όλες οι μπάντες,  
     σε οποιοδήποτε, ή όλα τα modes, από οποιαδήποτε θέση. 
 
Για συμμετοχές στις κατηγορίες #2 & #4 απαιτούνται, ξεχωριστή αρίθμηση σε ξεχωριστά logs για κάθε 
συμμετοχή σε διαφορετική μπάντα.   
Δεν υπάρχει περιορισμός εγκαταστάσεως, αριθμού μηχανημάτων, ή κεραιών. 
Εκπεμπόμενη ισχύς σύμφωνα με την ραδιοερασιτεχνική άδεια του/των χειριστών. 
 

ΙΙ. Ημερομηνία και συχνότητες διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
 

Ο διαγωνισμός διεξάγεται κάθε χρόνο το πρώτο Σαββατοκύριακο Ιουλίου. 
Διαρκεί 48 ώρες. 
Απαιτούνται δύο (2) υποχρεωτικά 6ωρα διαλείμματα κατά την 48ωρη διάρκεια του 
διαγωνισμού.  
Τά δύο διαλείμματα είναι στην κρίση των χειριστών να τά τοποθετήσουν ξεχωριστά,  
η συνεχόμενα (συνολική διάρκεια 12 ωρών) κατά την 48ωρη διάρκεια του 
διαγωνισμού. 
Αρχίζει στις 00:01UTC του Σαββάτου και τελειώνει στις 23:59 UTC της Κυριακής. 
 
Οι συχνότητες που εργάζονται οι σταθμοί είναι: 
1)   50-52   MHz . 
2) 144-146 MHz. 
3) 432-434 MHz. 
 Καθώς επίσης και στις υπoζώνες όπως αυτές ορίζονται από την IARU.  
Αναλυτικότερη αναφορά σε συχνότητες εργασίας δείτε το Aegean VHF Contest Band Plan. 
 

ΙΙΙ. Επαφές 
Κάθε σταθμός μπορεί να εργαστεί μόνο μία φορά, ασχέτως εάν στην συνέχεια του διαγωνισμού 
επανεμφανιστεί σαν σταθερός, φορητός ή κινητός.  
Επιτρέπεται μόνο μία επαφή ανά mode  

http://www.aegeandxgroup.gr/


Δεν επιτρέπεται η χρήση επαναληπτών για επαφές, ή ανταλλαγή στοιχείων επαφής που δεν μπόρεσαν να 
ολοκληρωθούν σε προηγούμενο QSO.  
Οποιεσδήποτε επαφές τηλεφωνίας που γίνονται στην υποζώνη τηλεγραφίας (CW) δεν θα μετρήσουν 
(cross mode qso’s) 
 

ΙV. Τύποι εκπομπής 
Οι εκπομπές μπορούν να γίνουν στα modes: 
Εκπεμπόμενη ισχύς και είδος διαμόρφωσης, σύμφωνα με την ραδιοερασιτεχνική άδεια του/των χειριστών. 
Για την μπάντα των 2m και των 70 cm σε CW, SSB, FM και στα ψηφιακά modes. RTTY, SSTV, PSK. 
Για την μπάντα των 6m  σε CW, SSB και στά ψηφιακά modes. RTTY, SSTV, PSK. 
 
Προτεινόμενος τύπος κλήσεων σε φωνή: «CQ CQ CQ Aegean Contest QRZ?» 
 

V. Ανταλλαγές διαγωνισμού. 
Οι συμμετέχοντες ανταλλάσσουν κατά την διάρκεια κάθε επαφής το report RS ή RST ή RSV 
ακολουθούμενο από έναν αύξοντα αριθμό που ξεκινάει με 001 για την πρώτη επαφή και που αυξάνεται 
από μία για κάθε διαδοχική επαφή.  
Αυτή η ανταλλαγή πρέπει αμέσως να ακολουθηθεί από το πλήρες QRA locator του ανταποκριτή σταθμού. 
 

VI. Πόντοι 
1) Ο υπολογισμός των πόντων γίνεται αυτόματα με το λογισμικό VUSC 4 WIN που έχει φτιαχτεί 

ειδικά για τον διαγωνισμό. Κατεβάστε την τελευταία έκδοση από εδώ: 
http://www.ok2kkw.com/vusc/vusc4win/vusc-en_soubory/vusc_setup_en.exe 

Παράδειγμα υπολογισμού βαθμών: 
10 QSO 
5 Locators. 
(1st Loc 200km, + 2nd Loc 100km + 3rd Loc  400km + 4th Loc 200km + 5th Loc 100Km)= 1000km 
1000km X 5 Locators = 5.000 pts 

 

VII. Logs & Αποστολή αποτελεσμάτων συμμετοχών 
 
Aντίγραφο του αρχείου του logbook πρέπει να σταλεί με email στην επιτροπή διαχείρισης και 
ελέγχου, το αργότερο μέχρι την 00:00 UTC της 31ης Ιουλίου. 
Οι αργοπορημένες αποστολές δεν θα γίνουν αποδεκτές. 
 

Στείλτε το ημερολόγιο συμμετοχής σας σαν επισυναπτόμενο αρχείο στην διεύθυνση: 
 

aegean.logs@gmail.com 
 
Τις επόμενες δύο (2) ημέρες από την υποβολή της συμμετοχής σας θα λάβετε μήνυμα 
επιβεβαίωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση από όπου στείλατε το log σας.  
Μόνο τότε έχει υποβληθεί με επιτυχία η συμμετοχή σας.  
Σε διαφορετική περίπτωση πού δεν λάβατε σχετικό επιβεβαιωτικό μήνυμα ενημερώστε το: 

AegeanDXgrp@gmail.com 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη στέλνεται logs στην παρά πάνω ηλεκτρονική διεύθυνση του Aegean DX group. 
 
 
Για συμμετοχές σε πάνω από μία μπάντα απαιτούνται, ξεχωριστή αρίθμηση σε ξεχωριστά logs για κάθε 
συμμετοχή σε διαφορετική μπάντα. Δείτε: Κατηγορίες συμμετοχών #2, #4 

Γίνονται δεκτά όλων των μορφών ημερολογίων όπως: ADIF, Cabrillo, excel, word. 
Δεν γίνονται δεκτά χειρόγραφα ημερολόγια. 
Όμως τά χειρόγραφα ημερολόγια σας μπορείτε να τά μεταφέρετε σε αρχείο Excel, Word και να τά στείλετε 
σε ηλεκτρονική μορφή. 
Η υποβολή των logbook’s υπονοεί ότι ο διαγωνιζόμενος αποδέχεται τους κανόνες του διαγωνισμού. 
 

VIII. Κρίση των αποτελεσμάτων 
H κρίση των αποτελεσμάτων θα είναι ευθύνη της οργανωτικής επιτροπής, η της οποίας 
απόφαση είναι τελική. 
Οι διαγωνιζόμενοι που παραβούν σκόπιμα οποιονδήποτε από τους κανόνες ή που καταφανώς δεν 
λαμβάνουν υπόψη band plan θα αποκλεισθούν.  
Οι διαγωνιζόμενοι  δεν θα έχουν επιπτώσεις  από λάθη ή την απροθυμία τών μη διαγωνιζόμενων 
ανταποκριτών σταθμών να συμβαδίσουν με τους κανόνες του διαγωνισμού. 
Τά αποτελέσματα θα δημοσιεύονται από τον Contest Manager αμέσως μετά την ανακοίνωσή 
τους στην επίσημη ιστοσελίδα του Aegean DX group www.AegeanDXgroup.gr  
και στό το διαδικτυακό περιοδικό 5-9 Report. www.5-9report.gr. 

http://www.ok2kkw.com/vusc/vusc4win/vusc-en_soubory/vusc_setup_en.exe
mailto:aegean.logs@gmail.com
mailto:AegeanDXgrp@gmail.com
http://www.aegeandxgroup.gr/
http://www.5-9report.gr/


 
IX. Βραβεία  
Απονέμονται 1Ο, 2Ο,3Ο Βραβείο στους τρείς πρώτους κάθε κατηγορίας. 
Επίσης απονέμονται «ΕΝΘΥΜΗΜΑΤΑ» σε όλους όσους στείλουν Logs προς έλεγχο ανεξαρτήτως της θέσης 
πού θα καταλάβουν. 
Τα βραβεία και τα ενθυμήματα απονέμονται από το «AEGEAN DX Group». 
 
                                                                                                           73 de Aegean DX group 


