
 

 
CLUBUL SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE SUCEAVA 
Secţia de Radioamatorism – YO8KGA 
Radioclubul “Podul Înalt” Vaslui – YO8KVS 

 

Cupa “ PODUL ÎNALT “ 
 

 Concursul are drept scop comemorarea bătăliei de la Podul Înalt care 
a avut loc în data de 10 ianuarie 1475 . 
 
 Participarea în concurs implică cunoaşterea prevederilor prezentului 
regulament şi obligativitatea respectării acestuia. 
 
Data şi ora de desfăşurare : În fiecare an în ziua de sâmbătă cea mai apropiată  
datei de 10 ianuarie . În anul 2023 data de desfăşurare este 7  ianuarie. 
Concursul se desfăşoară în două etape după cum urmează : 
 

- Etapa I : 14:00.00 – 14:59.59 UTC 
- Etapa a II-a : 15:00.00 – 15:59.59 UTC 

 
Moduri de lucru : SSB şi RTTY. În aceeaşi etapă se pot efectua două QSO-uri 
cu un participant în concurs , un QSO în modul de lucru SSB şi un QSO în modul 
de lucru RTTY. La schimbarea modului de lucru sau la trecerea din prima în cea 
de a doua etapă cu aceeaşi staţie se poate efectua QSO după minim 3 minute . 
 
Banda : Concursul se desfăşoară în banda de 80 m fiind obligatorie respectarea  
planului benzii pe moduri de lucru (SSB : 3,675 – 3,775 MHz , RTTY : 3,580 – 
3,600 MHz). 
 
Categorii de participare :  
 
Seniori (operatori care au împlinit vârsta de 18 ani la data desfăşurării 
concursului) : 
                                          A – individual SSB 
                                          B – individual RTTY 
                                          C – individual MIXT (SSB şi RTTY) 
                                          D – echipe MIXT (nu este limitat numărul de operatori) 
                                          E – receptori MIXT 
 
Juniori (operatori care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data desfăşurării 
concursului) : 
                                          F – individual SSB 
                                          G – individual RTTY 



                                          H – individual MIXT (SSB şi RTTY) 
                                           I – echipe MIXT (nu este limitat numărul de operatori) 
                                          J - receptori MIXT      
            
Control : RS(Q) + cod de control serial ( începând cu 001 ). Codul de control se 
transmite în continuare la schimbarea modului de lucru şi la trecerea din prima în  
cea de a doua etapă a concursului. 
 
Punctaj şi multiplicatori: Un QSO corect înscris în log este cotat cu un punct. 
Un QSO cu una dintre următoarele staţii conferă 5 puncte şi constituie şi 
multiplicator în fiecare etapă a concursului, în fiecare mod de lucru: YO8ANX, 
YO8CT, YO8CQQ, YO8DHA, YO8EQ, YO8KGA, YO8PS, YO8RAW, YO8RMB, 
YO8ROS, YO8SML, YO8TA şi YO8TCE. Un QSO cu staţia YP8VS este cotat cu 
10 puncte şi constituie multiplicator în fiecare etapă a concursului, în fiecare mod 
de lucru. 
 
Scor : Scorul pe etapă este compus din suma punctelor din QSO-uri înmulţită cu 
suma multiplicatorilor.Scorul final este compus din suma scorurilor obţinute în 
cele doua etape ale concursului. 
 
Clasament : Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie de 
participare în concurs. Membrii clubului organizator nu vor face parte din 
clasamente, logurile de concurs ale acestora fiind considerate CHECK-LOG . 
 
Premii : Participanţii clasaţi pe primele 5 locuri ale fiecărei categorii de 
participare vor primi diplomă. Participantul care obţine scorul cel mai mare , atât 
la juniori cât şi la seniori , va primi “ Cupa Podul Înalt “. 
 
Logul de concurs : Se va realiza un singur log pentru tot concursul , în format 
electronic, tip Cabrillo, care va fi transmis în termen de maxim 7 zile de la data 
desfăşurării concursului la adresa de e-mail yo8kvs@yahoo.com . Primirea 
logului de concurs va fi confirmată printr-un mesaj transmis către adresa de e-
mail care a transmis logul. Numele fişierului va fi alcătuit din indicativul 
participantului în concurs şi extensia log sau cbr (ex: YO5AJR.log, YO3KAA.cbr). 
Pentru ca softul de arbitrare să poată încadra corect în categoria dorită fiecare 
participant este necesar a fi completate corespunzător datele în rubricile 
existente în antet care fac referire la acest lucru.  
 
Exemplu pentru CABRILLO 2.0 
 
START-OF-LOG: 2.0 
CONTEST: PODUL-INALT 
CALLSIGN: YO5AJR 
CATEGORY: SINGLE-OP SSB ROOKIE (adică individual, SSB, sub 18 ani) 
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sau 
                   SINGLE-OP SSB CLASSIC (adică individual, SSB, peste 18 ani) 
sau 
                   SINGLE-OP RY ROOKIE (adică individual, RTTY, sub 18 ani) 
sau 
                   SINGLE-OP RY CLASSIC (adică individual, RTTY, peste 18 ani) 
sau 
                   SINGLE-OP MIXED ROOKIE (adică individual, MIXT, sub 18 ani) 
sau 
                   SINGLE-OP MIXED CLASSIC (adică individual, MIXT, peste 18 ani) 
sau 
                   MULTI-OP MIXED ROOKIE (adică echipe, MIXT, sub 18 ani) 
sau 
                   MULTI-OP MIXED CLASSIC (adică echipe, MIXT, peste 18 ani) 
sau 
                   SWL MIXED ROOKIE (receptori sub 18 ani) 
sau 
                   SWL MIXED CLASSIC (receptori peste 18 ani) 
 
Exemplu pentru CABRILLO 3.0 
 
START-OF-LOG: 3.0 
CONTEST: PODUL-INALT 
CALLSIGN: YO5OCZ 
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP 
sau 
CATEGORY-OPERATOR: MULTI-OP 
CATEGORY-MODE: SSB 
sau 
CATEGORY-MODE: RY 
sau 
CATEGORY-MODE: MIXED 
CATEGORY-OVERLAY: ROOKIE (operator cu vârsta sub 18 ani) 
sau 
CATEGORY-OVERLAY: CLASSIC (operator cu vârsta peste 18 ani) 
CATEGORY-TRANSMITER: SWL (numai pentru receptori) 
 
Reguli de arbitraj : 

- Anularea QSO-ului la ambii corespondenţi are loc în următoarele situaţii: 
1. Indicativ înscris greşit în logul de concurs; 
2. Control înscris greşit în logul de concurs; 
3. O diferenţă de timp mai mare de 5 minute înscrisă în logurile de 

concurs pentru acelaşi QSO; 



4. O diferenta de timp mai mică de 3 minute între două QSO-uri 
efectuate cu acceaşi staţie (la schimbarea modului de lucru sau la 
trecerea din prima în cea de a doua etapă a concursului); 

- În cazul QSO-urilor duble va fi punctat doar primul QSO valid; 
- QSO-urile efectuate cu participanţi în concurs care nu au trimis logul nu 

vor fi luate în considerare; 
- Logurile de concurs trimise dupa termenul limită prevăzut în prezentul 

regulament nu vor fi utilizate în arbitrarea concursului; 
- Nerespectarea în timpul concursului a prevederilor Regulamentului 

pentru Serviciul de Amator din România, a prevederilor prezentului 
regulament, comportamentul nesportiv precum şi utilizarea altor metode 
de efectuare a QSO-urilor în afara celor prevăzute de regulament (prin 
intermediul telefonului , a mesajelor transmise prin intermediul 
internetului , etc.) duc la descalificarea participanţilor aflaţi în culpă. În 
situaţii de acest gen decizia organizatorului competiţiei este definitivă şi 
irevocabilă. 

- Arbitrarea competiţiei va fi efectuată în termen de 5 zile de la data limită 
de transmitere a logurilor de concurs. În urma efectuării arbitrajului 
clasamentele rezultate sunt provizorii si vor fi aduse la cunoştinţa 
participanţilor prin intermediul emisiunii QTC a Federaţiei Române de 
Radioamatorism şi prin publicarea pe site-ul www.radioamator.ro . În 
termen de 5 zile de la aducere la cunostinţa participanţilor a 
clasamentelor provizorii aceştia pot depune contestaţii . Acestea vor fi 
transmise în format electronic (doc, docx, txt sau pdf) la adresa de e-
mail yo8kvs@yahoo.com . În următoarele 5 zile contestaţiile primite vor 
fi analizate de către organizatori după care vor fi comunicate 
clasamentele finale ale concursului.  
 
 
          În numele organizatorilor concursului, 
 
                         Cristian TOŞU (YO8CT) 
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