
OH TALVIKISA sunnuntaina 22.1.2023 

Kilpailun järjestäjänä toimii Pusulan Radistit ry, OH9W. Talvikisa on kotimaan HF-
kilpailujen SM-sarjan uusi osakilpailu. Kisaan kannustetaan mukaan uusia 
tulokkaita, erityisesti perusluokkalaisista. Perusluokkalaisilla on kilpailussa erityinen 
rooli bonuspisteitä tuottavina asemina.  Perusluokan asemat lisäävät 
asematunnuksensa perään ”/X”, esim OH9ZZZ/X. 

Toivomme myös, että OH-kisoissa uusi 160m bandi toisi piristystä kotimaan 
kilpailuihin. Poikkeukselliset kilpailuajankohdat tuovat myös uuden 
jännitysmomentin ja haasteita kelien nopeissa käänteissä. Pusulan Radistit ry toivoo 
runsasta osallistumista tähän uudenlaiseen kotimaan kilpailuun. 

Kilpailuaika 

* CW: 1. jakso. 08:00–08:59 SA, 2. jakso. 09:00–09:59 SA  

* RTTY: 11:00–11.59 SA (vain yksi jakso) 

* SSB: 1. jakso 16:00-16:59 SA, 2. jakso: 17:00-17:59 SA 

Kilpailukutsu 

Useiden yhtäaikaisten kisojen melskeessä erottuu, jos käyttää kilpailukutsuna 
esim. CQ OH de…,  

Yhteyspisteet: 

Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 2 pistettä paitsi perusluokkalaisista, joista 
saa 4 pistettä. Perusluokan aseman tunnistaa asematunnuksen perään 
liitettävästä ”/X” tunnuksesta, esim OH9ZZZ/X. 

Saman vasta-aseman voi työskennellä kerran kunkin jakson aikana kummallakin 
taajuusalueella. Siis yhteensä 4 kertaa SSB:llä ja CW:llä ja 2 kertaa RTTY:llä. Jos 
sanomassa on yksi tai useampia virheitä, yhteyden arvo on 1 pistettä. Virhe 
kutsumerkissä mitätöi yhteyden.  

Kilpailubandit: 

CW/SSB/RTTY: 160m ja 80m 

Kilpailusarjat: Kaikissa osakilpailuissa on seuraavat luokat: 

• Yleisluokka yli 100 W (”ison tehon luokka”) 

• Perusluokka  

• Yleisluokka max. 100 W 

• QRP max. 5 W 

* YL-luokka 

* Single 80 m 

* Single 160 m 

Sanoma:  

RS(T) + juokseva numero + maakuntatunnus. Esim. 59(9) 073 AL. Juokseva 
numero on kolminumeroinen ja tulee aloittaa numerosta 001 kullakin modella.  

 



Kertoimet:  

Kertoimina ovat maakunnat (pois lukien oma) taajuusalueittain:  

AL Ahvenanmaa,  EK Etelä-Karjala,  EP Etelä-Pohjanmaa,
 ES Etelä-Savo,  KE Keski-Suomi,  KL Kymenlaakso, 

KP Keski-Pohjanmaa,  KT Kanta-Häme, KU Kainuu, LA Lappi, 
 PH Päijät-Häme,  PK Pohjois-Karjala,  PM Pirkanmaa,  

PO Pohjanmaa,  PP Pohjois-Pohjanmaa,  PS Pohjois-Savo, 
 SA Satakunta,   UU Uusimaa,   VA Varsinais-Suomi.  
 

Tulos:  

Lopullinen tulos on yhteyspisteet x kertoimet.  

Yleistä:  

Yhteyksien tarkistaminen ja lokien korjailu vasta-asemien kanssa kilpailun 
ulkopuolella on kielletty. Kilpailusuoritus voidaan hylätä sääntöjen vastaisen 
toiminnan, epäurheilijamaisen käytöksen, tiettyjen asemien suosimisen, tahallisen 
häirinnän, lokien vilpillisen manipuloinnin tms. seikan takia. Lopullisista tuloksista 
vastaa kilpailun järjestäjä.  

Palkinnot:  

Kunniakirjat ja yllätyspalkintoja 

Lokit:  

Lokit on toimitettava Cabrillo muodossa viimeistään su 29.1.2023 osoitteeseen 
timo.oh5llr@gmail.com. HUOM! Vastaanotetut lokit kuitataan sähköpostilla. Jos et 
saa kuittausta vuorokauden sisällä, lähetä lokisi uudelleen.  

Yhteydestä vasta-asemaan, joka ei ole lähettänyt lokiaan saa pisteet sillä 
edellytyksellä, että aseman tunnus löytyy vähintään kolmesta eri lokista.  

 

 

 

 


