REGULAMENT
CONCURSUL ÎN UNDE SCURTE “CUPA BRĂILEI”
A RADIOCLUBULUI BRĂILEAN
ORGANIZATOR:

-Clubul Sportiv al Radioamatorilor din judeţul Brăila în colaborare cu DJST
Brăila

DATA,ORA:

-a patra Zi de luni din luna Mai (22 MAI 2017)

BANDA DE LUCRU: .
MODURI DE LUCRU:

-etapa a-I-a între 15:00-15:59 UTC (18:00-18:59 CFR).
-etapa a-II-a între 16:00-16:59 UTC (19:00-19:59 CFR).
-3,5 MHz (80 m)conform planului IARU
-Legaturi radio în CW pe segmentul de bandă 3510-3560 MHz.
-Legături radio in SSB pe segmentul de banda 3675-3775 MHz.

CATEGORII DE PARTICIPARE:

categoria A-statii lucrand numai in SSB
categoria B-statii lucrand numai in CW
categoria C-statii lucrand MIXT
categoria D-statii din judetul Braila
categoria E-statii de receptie (SWL)
CONTROALE:
RS(T)+un cod format din 3 cifre+prefix judet sau BU pentru statiile din Bucuresti
La prima legatura din prima etapa se va transmite un cod format din trei cifre care
au urmatoarea semnificatie:
-prima cifra va fi cea din indicativul propriu
-ultimile doua cifre reprezinta varsta in ani impliniti ai operatorului statiile operate de YL sau XYL transmit 00 (zero-zero).

s.a.m.d.

La legatura urmatoare se va transmite codul receptionat la legatura precedenta

La prima legatura din etapa a doua se va transmite codul receptionat la
ultima legatura din prima etapa.
ATENTIE! In cadrul fiecarei etape se poate lucra cu aceiasi statie odata in CW si o data in SSB dar
numai dupa un interval de timp de cel putin 5 minute.La trecerea din prima etapa in etapa a doua ,cu
aceiasi statie se poate efectua o legatura numai dupa un interval de timp de cel putin 5 minute.
PUNCTAJ: Fiecare legatura radio se puncteaza astfel:
un QSO YO-YO sau BR-BR 2 puncte in SSB si 4 puncte in CW
un QSO YO-BR sau BR-YO 4 puncte in SSB si 8 puncte in CW
un QSO ER-BR sau ER-YO 4 puncte in SSB si 8 puncte in CW

Statiile de receptie (SWL)primesc 2 puncte pentru o receptie in SSB si 4
puncte pentru o receptie completa care consta din indicativul unei statii,codul si prefixul judetului
transmise, precum si indicativul statiei corespondente.
MULTIPLICATOR PE ETAPA: Numarul judetelor lucrate(inclusiv cel propriu)plus raioanele din
Republica Moldova,plus numarul de statii radio din judetul Braila,o singura data indiferent de modul de
lucru. SCORUL PE ETAPA:Suma punctelor din legaturi inmultita cu numarul multiplicatorilor din etapa
respectiva.
SCORUL FINAL:Suma scorurilor din ambele etape.
CLASAMENTE:Se vor intocmi clasamente separate pentru fiecare categorie de participanti.
PREMII:Concurentul cu cel mai mare punctaj din concurs de la categoriile A,B sau C,va primi
“CUPA BRAILEI”.Primii trei clasati la fiecare categorie vor primi diplome.Clasamentul official se va
difuza in cadrul emisiunii “QTC al FRR”cat si in revista “Radiocomunicatii si Radioamatorism”.
TERMEN DE TRIMITERE A FISELOR:Fisele LOG +SUMMARY se vor trimite in termen de 10 zile de
la data desfasurarii concursului la organizator:
CLUBUL SPORTIV AL RADIOAMATORILOR DIN JUDETUL BRAILA
C.P.70 – O.P.1
Cod 810550 BRAILA
Judetul BRAILA
IN FORMAT ELECTRONIC NUMAI PE ADRESA: yo4kak@gmail.com

PRECIZĂRI PRIVIND COMPLETAREA FIẞELOR DE CONCURS
A. Pentru statiile de emisie – receptie: In coloana “SEND”se va inscrie numai la inceputul fiecarei
etape si file,in ultimile trei patratele,grupa de trei cifre reprezentand codul transmis.In coloana
“RCVD” se va inscrie la fiecare legatura ,in primele doua(SSB) sau trei(CW) patratele,controlul
receptionat de la corespondent,iar in ultimile trei patratele grupul(codul)format din trei cifre
receptionat de la correspondent.Incoloana”ZONE”se va inscrie la fiecare legatura,prefixul
judetului sau BU pentru statiile din Bucuresti.In coloana”PREFIX COUNTRY”se vor inscrie
prefixele judetelor(BU pentru statiile din Bucuresti)sau BR pentru statiile din Braila.care constitue
multiplicatori,precum si raioanele din Republica Moldova.
B. Pentru statiile de receptie(SWL):In coloana”SEND”se va inscrie la fiecare receptie,codul si
prefixul judetului transmise de statia receptionata,in primele 5 (SSB) sau 6 (CW) patratele.In
coloana”RCVD”se va inscrie,la fiecare receptie,indicativul corespondentului fara prefixul
YO.In coloana “PREFIX COUNTRY” se va inscrie prescurtarile judetelor si a statiilor din
judetul Braila care constitue multiplicatori,precum si raioanele din Republica Moldova.
NOTA: Legaturile radio effectuate in cadrul concursului “CUPA BRAILEI” sau cumulate cu cele
din timpul anului in curs sunt valabile pentru obtinerea diplomei “BRAILA AWARD”.Concurentii
care au indeplinit conditiile impuse de regulamentul acestei diplome,pot solicita obtinerea acestei
diplome printr-o cerere care va contine pe verso QSO-urile necesare impreuna cu timbre postale
in valoare de 5 lei pentru fiecare diploma solicitata.Aceste cereri vor putea fi anexate logului de
concurs.

DIPLOMA “BRAILA AWARD”
Pentru obtinerea acestei diplome,instituita de catre C.S.R.BRĂILA sunt necesare legaturi
radio (QSO-uri) sau receptii cu statii de radioamator din judetul Braila dupa cum urmeaza:

Clasa a -I- a HF = 10 statii ; VHF – UHF = 5 statii
Clasa a-II- a HF = 8 statii ; VHF – UHF = 4 statii
Clasa a-III-a HF = 6 statii ; VHF – UHF = 3 statii
Sunt admise si legaturi via satelit sau repetoare inclusive ECHO LINK.
Diploma se elibereaza pe benzi si modiri diferite.Cererile pentru fiecare diploma in parte insotite
de marci postale in valoare de 5 lei de fiecare diploma se vor trimite la urmatoarea adresa:

CLUBUL SPORTIV AL RADIOAMATORILOR DIN JUDEŢUL BRĂILA
C.P. 70 - O.P.1
Cod 810550 BRĂILA
Jud. BRĂILA

