
   

   UBA DX Contest – nieuw      
reglement 2022 

 

SSB – 29 Januari – 30 January, 2022 

CW – 26 Februari – 27 Februari, 2022 

Start 13:00 UTC op zaterdag tot 12:59 UTC op zondag 

 

Vanaf 2022 zijn de provincievermenigvuldigers (oud) nu de UBA-secties.  

De Belgische stations (ON-OO-OP-OQ-OR-OS-OT) sturen een volgnummer en de 
drieletterige afkortingscode van hun sectie. Er zijn 83 officiële secties die een 

drieletterige afkorting hebben.

 
 

https://www.uba.be/


ON-deelnemers die geen lid zijn van de UBA sturen XXX. Dit is een geldige code, 

maar telt niet mee als vermenigvuldigingsfactor.  

De nieuwe regels zijn hier te vinden: 

https://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen 

 

Let op:  

 - Alleen Belgische (ON) deelnemers kunnen kiezen voor operator in 6h of 

12h (of 24h) categorie. Voor niet-ON is er enkel een 24h categorie.  

 - Er zijn geen QRP Single Band categorieën. Als je QRP werkt, nodigen we 

je uit om op alle vijf banden te werken.  

 ls je je log indient als 'single band', verwijder dan NIET de QSO's gemaakt 

op andere banden. Deze tellen niet mee voor je score, maar worden 

gebruikt om je log te controleren. 

 - Logging tijd moet UTC zijn. We beginnen om 1300utc (NIET 1200!). 

 DX-cluster assistentie is OK voor ons. We vragen alle stations om het DX-

cluster niet te gebruiken voor selfspotting of chearleading. Het HF comité 

van de UBA heeft hier echter geen controle over. Als je iemand ziet die 

dit wel doet en je bent erdoor beledigd, neem dan rechtstreeks contact 

op met dat station. Het is natuurlijk wel toegestaan om alle stations die u 

kunt horen te spotten. 

Controleer of uw logging software up-to-date is en klaar voor de nieuwe regels! 

  

https://www.uba.be/nl/hf/contestreglementen/uba-dx-contest-reglementen


Specifieke info voor N1MMLogger gebruikers: 

https://n1mmwp.hamdocs.com  

 De nieuwste versie ondersteunt Cabrillo v3 header voor de UBA DX 

contest. Als u de juiste en volledige informatie in het Contest Setup 

Window zet, zal de log checking software de juiste categorie voor uw log 

bepalen.  

 Voor Belgische (ON) stations: gelieve ook het tijdveld te gebruiken om de 

tijdscategorie aan te geven (6/12/24u). 

 Vergeet niet de juiste vermogensklasse aan te geven!  

 

https://n1mmwp.hamdocs.com/

