REGULAMENT CUPA SILVER FOX U.S. 2017
Organizator: Clubul Sportiv Silver Fox din Deva.
Scop: 1. Aniversarea a " n " ani de existenţă a C.S. Silver Fox. In data de 06.06.2017 Clubul
Silver Fox implineste 11 ani.
2. Posibilitatea realizării de legături în U.S.
3. Acordarea trofeului CUPA SILVER FOX pentru lucrul în U.S., a medaliilor, diplomelor şi
premiilor asigurate de către club.
Data, durata: anual in cea de a doua zi de luni din luna Decembrie, intre orele 14.00 - 16.00
UTC.. Pentru anul 2017, data de desfasurare a concursului este 11 Decembrie.
Practic vor avea loc doua concursuri:
1.
Cupa SILVER FOX U.S. – SSB.
Etapa I
intre orele 14:00-14:30
Etapa II
intre orele 14:30-15:00
2.
Cupa SILVER FOX U.S. – CW.
Etapa I
intre orele 15:00-15:30
Etapa II intre orele 15:30-16:00
Banda, moduri de lucru: 80 m., CW si SSB, in sectoarele alocate.
Categorii de participanti:
A. Statii de radioamatori din tara, indiferent de categorie si clasa de autorizare.
B. Statii colective si individuale, care au ca operatori membrii ai Clubului sportiv Silver
Fox.
Apel: test SF in CW sau apel fox in SSB
Controale: Statiile de la categoriile A, vor transmite RS(T) iar la prima legatura un cod format din
trei cifre dintre care prima este cifra districtului iar alte doua la alegere plus prescurtarea
judetului (BU pentru Bucuresti).
Statiile de la categoria B vor transmite aceleasi controale ca mai sus dar in loc de
prefixul judetului vor transmite SF.
In continuare controalele vor fi transmise tip stafeta. Deci codul primit va fi
transmis la urmatoarea legatura.
Fiind doua concursuri separate, la prima legatura in cw se va transmite RST si un cod de
trei cifre care poate fi ca la SSB sau altul.
PUNCTAJ:

a. QSO intre doua statii indiferent de judet
= 2 puncte.
b. QSO cu o statie SF
= 4 puncte.
Multiplicator: Fiecare judet inclusiv cel propriu plus fiecare statie SF
Scor pe etapa: suma punctelor din legaturi X suma multiplicatorilor.
Scor final: suma scorurilor din cele doua etape.
Casamente, premii: Se vor intocmi clasamente separate pentru fiecare concurs, respectiv SSB si
CW. Concurentii clasati pe primele sase locuri la fiecare concurs, vor primii diplome cu locul
obtinut, iar ceilalti concurenti vor primii certificate de participare.
Concurentul cu cel mai mare punctaj la fiecare concurs va primii CUPA SILVER FOX. Pentru
locurile II si III se vor acorda plachete.
Toate statiile de radioamatori vor putea participa la ambele concursuri, respectiv SSB si
CW.

Termen, adresa de expediere a logurilor:
Logurile se pot trimite in format cabrillo la cssilverfox@yahoo.com sau pe fise de concurs, in
termen de 15 zile, la C.S. Silver Fox c.p. 24 Deva of. 1.

