
                                                  DQR_Log
Konfiguracja programu logującego do Zawodów Dzień Dziecka
                                         

Program DQR_Log jest dostepny na stronie: http://www.sp7dqr.pl/zawody.php
Proszę zapoznać się z regulaminem zawodów a następnie skonfigurować program do obsługi 
zawodów.

Dane operatora wpisujemy według przykładu:

Lokator nie jest wymagany. 
Znak operatora wpisujemy w przypadku pracy spod znaku klubowego (używanego w zawodach).

http://www.sp7dqr.pl/zawody.php


Okno logowania
Przed zawodami należy określić nadawaną grupę kontrolną w oknie 'Grupa nadawana'
Grupa kontrolna składa się z trzech liter: skrót województwa + wyróżnik operatora 

Wykaz województw i ich oznaczenia literowe:                                                                      
zachodnio-pomorskie – Z, pomorskie - F, kujawsko-pomorskie – P, lubuskie - B, wielkopolskie - W,
podlaskie - O, warmińsko-mazurskie – J, mazowieckie – R, opolskie - U, dolnośląskie – D,   
łódzkie - C, świętokrzyskie – S, lubelskie - L, podkarpackie – K,  śląskie - G, małopolskie – M.

Wyróżnik operatora:
      _DD – Junior (kategoria A); np. SO5KS nadaje RDD 
      _OM - Senior i Gość zawodów (kategorie B i G); np. SP5WA nadaje ROM 
      _DO -  Junior+Senior (kategoria C); np. stacja klubowa SP5KAB nadaje RDO

      _OD – Przyjaciele (kategoria D = Senior w asyście juniora bez licencji); np. SP5Y nadaje ROD

Okno podświetlone na zielono w 'Grupie nadawania' pozostaje puste.
Nie należy zaznaczać okna 'Zwiększ automatycznie'
Ponadto proszę sprawdzić ustawienie prawidłowego pasma 80m, wybranej emisji np. SSB oraz 
odczyt czasu UTC – 2 godziny różnicy do letniego czasu środkowoeuropejskiego (warszawskiego).

W trakcie zawodów pozostaje wpisanie w okna 'Znak korespondenta'  i 'Grupa odebrana'
Tylko 4 kroki logowania:
-wpisz znak
- klepnij spację
-wpisz grupę odebranę 
-klepnij enter
… i QSO będzie zapisane w logu a kursor automatycznie przejdzie do pustego okna 'Znak 
korespondenta' umożliwiając wpis kolejnego QSO. Zbędne jest klikanie myszką.

Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji programu znajdują się w pliku pomocy.

Po zakończeniu zawodów należy wysłać log do organizatorów. 
Program DQR_Log umożliwia wygenerowanie pliku w Cabrillo, który jest standardowym 
formatem dla wszystkich logów contestowych.
Plik Cabrillo z zawodów Dzień Dziecka należy przesłać tylko poprzez stronę:
http://zawody.pzk.info.pl/RR
Logi wysyłane e-mailem nie będą przyjmowane.

http://zawody.pzk.info.pl/RR

