
Komentář k vyhodnocení OK-QRP závodu. 
 
 
Díky za všechny došlé deníky, celkem 46, z nichž většina byla v Cabrillo formátu. Mnoho stanic využila 
webový formulář na stránkách klubu pro ruční zadávání QSO, který produkoval formálně bezchybné 
deníky.   
U řady dodaných Cabrillo deníků se však vyskytovaly závažné formální chyby. Vyhodnocovatel většinu 
z nich ručně opravil, ale nabádá stanice k větší pozornosti. 
 
Uvádím příklady častých chyb bez uvedení „autorů“. 
 

1. Soubor neobsahoval všechna požadovaná pole – závažná chyba. 
a. Chybějící vysílaný výkon (opraveno z deníků protistanic)  
b. Chybějící vyslaný okres (opraveno z hlavičky deníku), často spojeno s ad.a/ 
c. Místo vyslaného výkonu bylo pořadové číslo QSO, které se vůbec nepředávalo ! 

2. Pole nebyla oddělena mezerou, respektive lomítkem (většinou okres a členské číslo) 
3. Přehozené pořadí polí (okres, výkon a členské číslo) 
4. Prohlášení nebylo v parametru SOAPBOX: 
5. Neuvedení kategorie (určeno z vysílaného kódu) 
6. Nesprávný formát data a času – vzniká často při zpracování programem Excel 
7. Chybějící parametr END-OF-LOG: na konci souboru 
8. Text v QSO: řádcích musí být psán velkými písmeny 
 

Hlavička Cabrillo deníku musí obsahovat minimálně: 
START-OG-LOG: 2.0 nebo 3.0 
CALLSIGN: značka stanice 
CATEGORY: A-QRP nebo B-QRPP … zde došlo ke značné „tvořivosti“ 
SOAPBOX: čestné prohlášení, použité zařízení, poznámky k závodu 
ARRL-SECTION: DX   resp.  LOCATION: DX 
 

Řádek QSO: musí mít následující formát: 
  

00000000011111111112222222222333333333344444444445555555555666666666677777777778888888888 

12345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789 

**** *frq* md yyyy-mm-dd hhmm ***mycall**** rst pw okr/#nr ***call****** rst pw okr/#nr 

QSO:  3554 CW 2015-02-22 0608 OK1DMP        599 10 BPV/006 OK1AIJ        599 10 FCR/007  

 

   

Prvních 6 polí je vždy stejných (QSO:, frekvence, mode, datum, čas a vlastní značka), začínají na 
stejných pozicích a jsou oddělena mezerou. Vlastní značka však může obsahovat rozdílný počet znaků 
(bylo zvoleno 13), takže je třeba nastavit pozice dalších polí na 45 (rst), 49 (příkon), 52 (okres), 56 
(členské číslo OK-QRP-C), 60 (značka protistanice), 74 (rst), 78 (příkon), 81 (okres = násobič) a 85 
(členové OK-QRP-C). 
 
Každý QSO: řádek musí obsahovat po řadě tyto údaje: 
Frekvence v kHz (5 znaků) - 3500 
Druh provozu – CW 
Datum ve formátu RRRR-MM-DD (rok-měsíc-den, 10 znaků) 
Čas v UTC ve formátu HHMM (bez dvojtečky, 4 znaky) 
Vlastní značka – 13 znaků 
Vysílaný report RST – 3 znaky 
Vysílaný příkon ve W – 2 znaky 
Vlastní okres – 3 znaky 
Členové OK-QRP klubu ještě připojí /číslo – lomítko plus max. 3 znaky 



Přijatá značka – 13 znaků 
Přijatý report RST – 3 znaky 
Přijatý příkon ve W – 2 znaky 
Přijatý okres – 3 znaky 
Pokud je protistanice členem OK-QRP klubu ještě připojí /číslo – lomítko plus max. 3 znaky 
 
Jednotlivé údaje jsou odděleny mezerou 
 
Na konci souboru musí být END-OF-LOG: 
 


