
FT8 -kilpailu 2023 
Säännöt 

 

Päivämäärät ja ajat 
FT8-osakilpailut järjestetään vuonna 2023 tammikuusta alkaen jokaisen parittoman 
kuukauden toinen keskiviikko klo 18:00-19:00 SA: 

- Ke 11.1.2023 
- Ke 8.3.2023 
- Ke 10.5.2023 
- Ke 12.7.2023 
- Ke 13.9.2023 
- Ke 8.11.2023 

 

Mode FT8 
 

Bandit ja taajuudet 
80 m: 3580 kHz ja  
40 m: 7080 kHz. (Huom. workitaan normaalien FT8-taajuuksien ulkopuolella). 

 

Kilpailusanoma 
Lokaattorin 4 ensimmäistä merkkiä (esim. KP30). 

 

Kilpailusarjat 
Osakilpailuissa ja FT8 SM-sarjassa on seuraavat kilpailusarjat: 

a)  Yleisluokka, max 100 W 
b)  Perusluokka, max 100W 
c)  QRP-luokka max. teho 5 W 
d)  Single Band 80 M 
f)  Single Band 40 M 
e)  Multi-multi (usean operaattorin luokka) 

 
Lokit, joiden lähettäjä ei ole ilmoittanut kilpailusarjaansa, käsitellään tarkastuslokeina. 

 

Yhteyspisteet  
Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 2 pistettä. Saman vasta-aseman voi työskennellä 
kerran kummallakin taajuusalueella. Jos sanomassa on yksi tai useampia virheitä, yhteyden 
arvo on 1 piste. Virhe kutsumerkissä mitätöi yhteyden. Vain yhteydet kotimaisiin asemiin 
lasketaan mukaan. 

 

Kertoimet 
Jokainen työskennelty uusi lokaattori kummallakin taajuusalueella (KP30, KP31, jne). 
Kertoimet lasketaan yhteen molemmilta taajuusalueilta. Jos esimerkiksi molemmilla 
taajuusalueilla on 10 kerrointa, kertoimien kokonaismäärä on 10+10=20. 

 

Tulos ja palkinnot 
Lopullinen tulos on yhteyspisteet x kertoimet. Esimerkiksi 20 yhteyttä x 2 pistettä = 20 
yhteyspistettä. Kertoimet 80 m 10 kpl ja 40 m 10 kpl, yhteensä 20 kpl. Tulos :20 
yhteyspistettä x 20 kerrointa = 400 pistettä. 
 

Osakilpailut ovat osa OH SM-sarjaa, jossa kolme parasta kussakin luokassa palkitaan SM-
sarjan sääntöjen mukaan. 

 

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. 



Mult-multi -luokkaa lukuunottamatta useamman kuin yhden lähetteen käyttäminen 
samanaikaisesti on kielletty ja myös useamman apukantoaallon käyttö samanaikaisesti on 
kielletty. 

 

Lokiohjeita 
Voit käyttää WSJT-X, JTDX tai muuta vastaavaa FT8-ohjelmaa. Suositellaan käytettäväksi 
WSJT-X -ohjelmaa ja sen kilpailumodea NA VHF Contest. WSJT-X -ohjelmasta saat myös 
suoraan Cabrillo-lokin (kts erillinen ohje). 

 

Lokit 
Lähetä loki Cabrillo-muodossa viimeistään viiden päivän kuluessa (siis viimeistään kilpailua 
seuraavana maanantaina) kilpailusta osoitteeseen timo.oh5llr@gmail.com.  
HUOM! Vastaanotetut lokit kuitataan sähköpostilla. Jos et saa kuittausta vuorokauden 
sisällä, lähetä lokisi uudelleen. 
 


