
U.F.T. QRP CONTEST 
 
L’Union Francaise des Télégraphistes (de Vereniging van Franse Telegrafisten) 
organiseert een contest, speciaal voor de lage vermogens stations,  ook wel de 
“QRP” stations genoemd . 
Deze contest verloopt in een vriendelijke/ontspannen sfeer. 
Andere stations die met hoger vermogen werken, de “QRO” stations, worden 
eveneens uitgenodigd om deel te nemen zoals hieronder beschreven.  
 
Datum: Laatste week-end van de maand JUNI (voor 2016 = 25/06/2016) 
Tijd: Van 06:00 tot 09:00 UTC en van 14:00 tot 17:00 UTC 
Band: 80m (3540-3570KHz), 40m (7010-7035 KHz), 20m (14030-14060 KHz),15m (21030-

21060 KHz),10m (28030-28060KHz) 
Maximum output vermogen: 5 Watt voor de “QRP” stations (een keuze die de operator 
zelf beslist en zich daar ook zal aan houden !)  
 
Alle stations met meer dan 5 Watt output, de “QRO” stations zijn eveneens uitgenodigd om 
deel te nemen , de rangschikking hiervan gebeurd echter op een andere lijst . 
OPGELET:  QRO stations mogen enkel QRP stations werken. 

De ingezonden computer LOG, gemaakt met de “TESTUFTQRP” software (vrij te bekomen), 
geeft automatisch de vermogens klasse weer en vergemakkelijkt achteraf de controle. 
Voor alle andere ingezonden logs welke niet gemaakt zijn met deze TESTUTFQRP software 
dient de deelnemer verplicht een afzonderlijk document mee te sturen (electronisch of 

papieren versie) waarin het zendvermogen staat vermeld. 
OPGELET indien dit extra document niet wordt meegestuurd zal de ingezonden LOG  
komen te vervallen! 
 
Mode: enkel A1A CW,Single Operator, single station  
Oproep:   CQ TEST UFT QRP de … (hier uw Call) 
Lage vermogens stations  geven /QRP na de Callsign 
Rapporten: 
-QRP stations : RST/QRP/UFTlidnummer  ofwel, indien geen lid van de UFT : RST/QRP/NM   
-Andere stations: RST/QRO/UFTlidnummer  ofwel, indien geen lid van de UFT : 

RST/QRO/NM   
PUNTEN:   
OPGELET al of niet UFT-lid: Een station kan slechts éénmaal per band gecontacteerd 

worden.  
-QRO < - > QRO    =  0 Punten 
-QRO < - > QRP     =  5 Punten 
-QRP < - > QRP       = 10 Punten 
-QRP of QRO < - > F8UFT=  20 Punten 
-DX stations (buiten Europa) QSO punten x2 
Multiplier: 

1 multiplier voor elk UFT lid gewerkt per band alsook 1 multiplier voor het contact met 
F8UFT ( lidnummer = 1000) 
Score: aantal punten vermenigvuldigt met het aantal multipliers  
Uitslag/ranking :  

 - UFT leden QRP 
 - Niet leden QRP 
 - SWL 
 - QRO stations 
LOGS:  Datum/ Tijd / Call / RST Rprts / Punten / Multi 

 -SWL stations zenden hun LOG met: Datum/Tijd/RST/Call/QRO of QRP/ het 
UFTlidnummer of NM voor de twee gelogde stations. 

 -Formaat: CABRILLO, ADIF of gegenereerd met de vrij te bekomen TESTUFTQRP 



software, worden ten zeerste aanbevolen. 
 -De logs dienen verzonden te worden VOOR 14 Juli naar  

 
f6cel@orange.fr 
Ghislain BARBASSON 
5, rue de l’Ecluse 
F-02190 PIGNANCOURT 
FRANCE 

 
Rewards: 
 Een beker wordt uitgereikt voor  

   - de eerste geklasseerde    UFT lid    
   - de eerste                  NIET- UFT lid 
   - de eerste                  SWL 
        - de eerste                  QRO station 
Uitreiking van de Bekers/Awards: 
 - de Bekers/Awards worden uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering der UFT. 
 - Winnaars welke niet aanwezig kunnen zijn worden per post of e-mail hiervan 
verwittigd.    
 - Op aanvraag worden de bekers ook opgestuurd  (mits betaling via Paypal ,8 Euro 
voor Frankrijk en 16 Euro/DX) , meer info hierover :  e-mail via  “paiement@uft.net” ) 
 - Bekers welke na 3 maand na de Algemene Vergadering nog niet zijn 
geclaimd/opgevraagd blijven eigendom van de UFT 
 
Certificaat van deelneming :  

Een certificaat van deelneming zal worden opgestuurd voor elk QRP of QRP station wie ten 
minste 25 QSO’s heeft gemaakt. 


