
Węże i drabiny 
Aktywność EuCW 
(wersja skrócona; zaleca się przeczytanie wersji pełnej)

W każdej z miesięcznych tur będą wybierane cztery (4) kwadraty lokatora 
z  najniższą  zanotowaną  aktywnością.  Będą  one  określone  jako  drabiny 
(kwadraty-drabiny).  Jeśli  w  danej  turze  będzie  więcej  niż  4  kwadraty  o 
takiej samej najniższej aktywności – wszystkie będą drabinami. 

Podobnie,  trzy  (3)  kwadraty  o  największej  aktywności  w  danej  turze 
zostaną określone jako węże (kwadraty-węże).  Jeśli  będzie  więcej  niż  3 
takich kwadratów ze sobą w jakikolwiek sposób powiązanych, utworzone 
zostaną 3 grupy kwadratów-węży.

Dany kwadrat lokatora może być wężem nie częściej niż raz na 3 miesiące. 
Jeśli np. dany kwadrat w jednej z tur aktywności zostanie wężem, to nie 
może nim być przez dwie następne tury. Wówczas wężem zostanie kolejny 
pod względem aktywności kwadrat lokatora.

Pozostałe  aktywne  kwadraty  lokatora,  które  nie  są  ani  wężami,  ani 
drabinami są określane jako normalne (zwykłe) kwadraty.

Każdy,  kto  przeprowadzi  łączność  z  korespondentem  nadającym  z 
kwadratu-drabiny,  wspina  się  po  niej  otrzymując  25  pkt.  za  pierwszą 
drabinę oraz po 5 pkt. za drugą i trzecią, o ile są to trzy różne kwadraty-
drabiny.  Tylko  trzy  kwadraty-drabiny  są  punktowane  w  danej  turze 
aktywności.

Uczestnik,  który  przeprowadzi  łączność  z  korespondentem z  kwadratu-
węża,  ześlizguje  się  po  nim (jest  ukąszony  przez  węża),  tracąc  punkty 
zależnie od jego długości (wyznacznikiem długości jest aktywność danego 
kwadratu  –  im wyższa,  tym dłuższy wąż):  z  najdłuższego –  15 pkt.,  ze 
średniej długości 10 pkt. i z najkrótszego – 5 pkt. W danej turze aktywności 
tylko jeden wąż kąsa (zawsze najdłuższy, na którego uczestnik się natknął) 
i to tylko wtedy, gdy turę wcześniej uczestnik wspinał się po drabinie. Jeśli 
w turze, w której uczestnik natrafił na węża wspinał się po drabinie, nie 
będzie przez węża ukąszony.

W przypadku normalnych kwadratów, pierwszych 15 jest punktowanych: 
po 5 pkt. za każde 3 różne normalne kwadraty.
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Liczy się fakt łączności z danym kwadratem, bez względu na to ile QSOs z 
nim przeprowadzono.

Za kwadrat lokatora uważa się kwadraty opisywane 4 znakami (2 litery + 2 
cyfry, np. JN58). Zaleca się sprawdzenie siatki lokatorów, oraz tego, które 
podmioty są zaliczane do państw Europejskich na potrzeby tej aktywności.

Zalecane częstotliwości to górne 10 kHz dedykowanego dla CW wycinka 
pasma (zalicza się wszystkie pasma od 160 m do 2 m, z wyjątkiem pasma 
60m i 4 m) wg obowiązującego Bandplanu. Zaleca się właśnie te wycinki 
pasm, ponieważ nie leżą one w zakresie rekomendowanym dla zawodów. 
Oczywiście,  jest  to  tylko  zalecenie  i  do  aktywności  mogą  być 
wykorzystywane inne zakresy pasm przeznaczone dla CW.

Zgłoszenia muszą być wysłane w formie elektronicznej (plik ADIF) na adres 
e-mail Managera Aktywności SL@eucw.org przed ósmym dniem miesiąca 
następującego po danej turze aktywności, którą się zgłasza. Zgłoszenia po 
tym terminie  nie  będą  rozpatrywane.  Zgłoszenia  muszą  być  przesłane 
oddzielnie za każdą turę aktywności, w której dany operator uczestniczył. 
W  sumie  jest  12  miesięcznych  tur,  z  których  każda  rozpoczyna  się 
pierwszego dnia danego miesiąca i kończy ostatniego dnia tego miesiąca. 
Każdorazowo należy stosować czas UTC (tzw. ZULU).

Tłumaczenie: Robert sp1egn
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