Bir yılı kapsayan Yıl içerisinde yapılan DX ve CQ Zone QSO larının toplamlarının yarıştırıldığı bir maratondur.
Detaylar geliyor uzun olunca tercümede zorlaşıyor.
2014 CQ DX Marathon için Önemli Kural Değişiklikleri:
Limted Class- Rekabeti artırmak için üçüncü bir kategori ilave edilmiştir. Yeni Limited Class 100 watt ve küçük
yönlü antenler ile çalışan kişiler, kendi sınıfında katılabilirler. Bu sınıf için 2014 yılında ayrı bir plaket verilecektir.
Düşük güç kategorisinde, maksimum güç çıkış seviyesi artık 5 watt.
__________________________________________________________________________________________
Etkinlik süresi: CQ DX Maratonu 0000 UTC 1 Ocak 2014'de başlayan ve 2359 UTC 31 Aralık 2014'de biten, bir yıl
süren bir etkinliktir. Her yıl ayrı değerlendirilir.
Frekanslar: Herhangi bir yasal amatör frekans kullanılabilir. Röle ya da uydular aracılığıyla QSO, denizcilik veya
havacılık mobil istasyonlar ile yapılan QSO' lar dahil değildir. Tüm QSO'lar Amatör Radyo frekansları üzerinden
yapılmalıdır, yani Echolink-tipi QSO'lar sayılmaz.
Modu: CW, SSB ve dijital herhangibir amatör radyo modu kullanılabilir, sadece üç mod DX Maratonu'nda kabul
edilecektir. CW veya SSB modları dışındaki tüm modlar Digital olarak sayılır.
Kategoriler: DX Marathon yarışına her katılımcı çalışma konumu başına her yıl bir log gönderebilir. Tek modlu
veya tek bant kayıtları için log gönderen katılımcılar yanlızça bir çağrı adı içermelidir. Birden fazla modu veya
birden fazla çağrı adı ile gönderilen log mode ve bant ödülü için kabul edilmeyecektir. Tüm vericileri, alıcıları ve
antenleri tek bir fiziksel konumda ise Uzaktan çalışma izin verilir. Her ülkenin lisanslı amatörü kendi ülkesinin yasa
ve yönetmeliklerine uymalıdır. Birincil istasyonundan yapılan QSO'lara ek olarak uzak alıcıları ve / veya verici
yardımı ile yapılan QSO'lar dahil edilemez izin verilmez. Katılım için üç sınıf-kategori vardır, "Formula", "Sınırlı" ve
"Sınırsız "vardır.
Formula: Bir katılımcı bu sınıfta iki seçenekten birini tercih edebilir;
(1) Tüm kişiler bakılmaksızın bant veya modu, 5 watt maksimum çıkış gücü ile yapılmalıdır;
veya,
(2) Operatör bir Vertikal veya dipol olarak basit bir anten, (Formül sınıfı için iki seçenek içinde kullanılan antenler
ile ilgili daha fazla kuralları için aşağıdaki açıklamaya bakınız) 100 watt çıkış fazla çalıştırabilir.
Formula sınıfta bir operatör QRP (5 watt veya daha az) veya O yılki DX Maratonu başında 100 watt ve sınırlı
antenleri seçmelisiniz, ve yıl boyunca katılımcı iki seçenek modları arasında geçiş yapamayabilir. Tüm katılımcılar,
QSO yapmak amacıyla daha yüksek bir güç ya da seçtiği anten dışında anten kullanmamalıdır. DX Cluster
kullanımına izin verilir. Formula Sınıfında kullanılan antenlerin detayları Formula Sınıfını ödülü hak kazanmak için
resmi başvuru formunda verilmelidir.
Limited: Sınırlı Sınıf katılımcıları maksimum 100W basit antenler, vertikal veya dipollerini, artı Yagis ve çok
elemanlı loop hex ve Quad tip antenleri 6, 10, 12, 15, 17 ve 20 metre bantlarında, ve 30 ile 40 metre bantları için
tek eleman rotary dipol kullanabilirler. Sınırlı Sınıf antenleri için daha fazla açıklamaya aşağıdaki Ek bakınız. Tüm
katılımcılar, QSO yapmak amacıyla daha yüksek bir güç ya da seçtiği anten dışında anten kullanmamalıdır. DX

Cluster kullanımına izin verilir. Limited Sınıfında kullanılan antenlerin detayları Limited Sınıfını ödülü hak
kazanmak için resmi başvuru formunda verilmelidir.
UnLimited: Sınırsız herhangi bir anten ve güç sınır ile kısıltlı olmadığında katılımcı ülke yasa ve yönetmelikleri
dahilinde maksimum anten ve güç kullanabilir. DX Cluster kullanımına izin verilir.
Puanlama ve Skor hesabı: QSO yapılan her ülke bir puan değerindedir. Çalıştığı her CQ bölge bir puan
değerindedir. Toplam Skor Çalışılan ülke puanı ve çalışılan CQ bölge puanı toplamına eşittir. Herhangi bir çarpan
yoktur. Her ülke ve bölge yalnızca bir kez sayılır. Tek bir QSO ile hem ülke hemde CQ bölge puanı sayılabilir.

CQ DX Ülkeler Listesi ve CQ Bölge Listesi resmi geçerli resmi listeler kabul edilir. Listeler DX Maratonu web
sitesinde mevcuttur. Marathon komite kararları kesindir.
Katılım: Başvuruların e-posta yoluyla, elscores@dxmarathon.com e-posta adresine elektronik ortamda
yapılmalıdır . Log'un doldurulacağı Excel
formatıhttp://www.dxmarathon.com/Submission/2014/DX%20Marathon%20Scoresheet-2014.2.xls adresinden
temin edilebilir. Tüm Log başvuruları bir sonraki yılın 10 Ocak' tarihine kadar gönderilmelidir.
Doğrulama: QSL gerekli değildir. Tamamen operatörün beyanına bağlı karşılıklı güvene dayalıdır. Gönderilen
loglarda tespit edilecek dolandırıcılık olmayan QSO ları olmuş gibi listelemek veya sportmenlik dışı durumlarda
katılımınız iptal edilebilir. Marathon komite kararları kesindir.
Kulüpler: Kulüpler ve bölgesel katılımlar bu yarışma çerçevesi kullanmaya teşvik edilir.
Sonuçlar: Resmi skorlar ve kazananların nihai listesi CQ dergi ve / veya CQ sitesinde yayınlanacaktır. Sonuçlar
yayımlanmasının ardından puanlar da DX Maraton sitesinde yaklaşık bir ay ilan edilecektir.
Ödüller :
Plaketler: CQ DX Maraton Komitesi ödül plaketleri aşağıdaki gibi:
Sınırsız Sınıf En Yüksek toplam puana;
Limited Class en yüksek toplam puana;
Formula Sınıfı en yüksek toplam puana;
En yüksek CW mode puana,
En yüksek SSB mode puana,
En yüksek Dijital mode puana,
10, 12, 15, 17, 20, 30, 40 ve 80m bantlar için tek bant kayıtları için en yüksek toplam puana;
6 Kıta her biri için en yüksek toplam puana.
Katılımcılar yılda sadece bir plaket alabilir.
Sertifikalar : Belgeleri şu sırayla nitelikli katılımcılara verilir:
Her CQ Bölgesi'nde en yüksek toplam puana;
Her Ülkedeki en yüksek toplam puana;

Formula Sınıf 5 watt veya daha az seçenek en yüksek toplam puana.
Plaket kazananlar a sertifika verilmez. Yarışmacı başına sadece bir sertifika verilecektir.
Tüm durumlarda, CQ DX Maratonu komite kararları kesindir.

