COROANA ROMÂNIEI
Regulament
1. Scop: Comemorarea celor patru Regi ai României.
2. Organizator: Clubul Sportiv al Radioamatorilor din Judetul Braila in colaborare cu
D.J.S.T.Braila.
3. Date de desfășurare: 10 Mai (10 Mai 1881 principele Carol I este uns Rege al
României) și 5 Decembrie (5 decembrie 2017 moare ultimul Rege al României).
4. Mod de desfășurare: 4 etape (câți Regi a avut România), astfel:
10 Mai etapa 1 între orele 1500-1559 UTC (etapa Regele Carol I)
10 Mai etapa 2 între orele 1600-1659 UTC (etapa Regele Ferdinand)
5 Decembrie etapa 3 între orele 1400-1459 UTC (etapa Regele Carol II)
5 Decembrie etapa 4 între orele 1500-1559 UTC (etapa Regele Mihai I)
5. Benzi și mod de lucru: În fiecare etapă se poate lucra pe banda de 3,5 MHz în CW
si SSB, pe porțiunile alocate fiecărui mod de lucru Cu o statie se poate stabili o singura
legatura pe etapa si mod de lucru, ceea ce inseamna ca intr-o zi aceeasi statie poate fi lucrata
de maxim 4 ori.
Toți radioamatorii vor participa la o singură categorie, deci nu este obligatorie
completarea etichetei CATEGORY:
6. Controale: RST + ultimele trei cifre ale anului in care s-a născut operatorul (YL si
XYL transmit 000) + codul județului (doua caractere) unde s-a născut operatorul indiferent de
unde operează stația de radio. Pentru operatorii care nu pot indica unul din judetele aflate
acum pe teritoril României (s-au născut în străinătate sau în județe care nu mai aparțin
României) codul județului este AA.
7. Punctaj: Fiecare QSO valid contează cu un punct.
8. Multiplicator: Operatorii care s-au născut în vremea monarhiei (până în anul 1947
inclusiv) si cei care s-au nascut după ce regele Mihai I a devenit din nou cetățean român
(după anul 1997 inclusiv) sau care transmit 000 (în amintirea reginelor României).
Multiplicatorul se acordă o singură dată pe etapă indiferent modul de lucru. La suma
multiplicatorilor pe etapă se mai adaugă fiecarui participant 1 punct pentru a nu rezulta
multiplicator nul la operatorii care nu au reusit să lucreze stații care acordă multiplicator.
Pentru echilibrarea scorurilor operatorii care oferă multiplicator primesc un punct de
multiplicator din oficiu, deoarece ei nu pot beneficia altfel de propriul multiplicator pe care îl
acordă celorlalți.
9. Scor: Pe etapă este suma punctelor înmulțită cu suma multiplicatorilor.

Scor general: suma scorurilor din fiecare etapă.
10. Termen log: Logul în format CABRILLO se expediază până cel mai târziu 20
mai pentru primele două etape și cel mai târziu 15 decembrie pentru ultimele două etape. Se
face un clasement intermediar pe 22 mai și unul final pe 17 decembrie, ambele se dau
publicității. Adresa pentru logul în format electronic:
yo4kak@gmail.com oproescu.gheorghe@yahoo.com oproescu.gheorghe@ugal.ro
Dacă nu este posibil să se trimită log în format electronic, pe logul scris se va trece
obligatoriu o adresa de posta electronică iar logul se va expedia cu aceleași termene limită ca
la logul în format electronic, pe adresa C.P.70 – O.P.1 Cod 810550 BRAILA Judetul
BRAILA.
11. Validarea legăturilor. O legătură se consideră validă dacă este confirmată de
logul partenerului, nu apar erori mai mari de 5 minute între parteneri și nu apar erori la
controalele transmise.
12. Trofee. Nefiind vorba de un concurs nu se vor acorda trofee sportive. Fiecare
participant primește câte o diplomă comemorativă funcție de scorul general: diplomă clasa I
pentru cei care ocupă prima treime din clasament, clasa II-a pentru ocupanții locurilor din a
doua treime și clasa III-a pentru ultima treime. Pe spatele diplomelor se vor tipări
comentariile înscrise de fiecare participant pe un singur rând rezervat comentariilor din log cu
maxim 81 de caractere și care exprimă impresia sa despre cei patru Regi ai României în
general sau individual. Dacă sunt mai multe rânduri la eticheta de comentarii se va selecta
doar primul.
Intocmit,
Gheorghe OPROESCU, YO4BKM

