CONCURSUL "DRUMUL VINULUI"
Editia a XI-a 2013
Data desfăşurării concursului: 01-08 septembrie 2013
În aceasă perioadă va activa staţia specială cu indicativul YP9VIN.
Banda de lucru: 3,5 MHz
Modul de lucru: SSB
Punctaj:
La un QSO cu staţia specială YP9VIN, se acordă 10 puncte.
La un QSO cu o staţie din zona “DRUMUL VINULUI”, se acordă 5 puncte.
Cu o staţie se poate lucra o singură data într-o zi calendaristică.
Indicativul special va fi folosit prin rotaţie de staţiile de pe “DRUM”, operatorul staţiei speciale putând acorda şi cele 5
puncte ale indicativului propriu.
Nu există multiplicator.
Se vor face 3 clasamente şi anume:
Clasamentul staţiilor care acordă puncte, clasamentul staţiilor care colectează puncte si clasamentul radioreceptorilor.
Diploma DRUMUL VINULUI 2013, in format electronic, se acordă staţiei care cumulează 50 de puncte, din care
obligatoriu un QSO cu staţia YP9VIN şi 8 QSO-uri cu staţii de pe zona „Drumului”.
Data limită de trimitere a logurilor în format electronic este 18 septembrie 2013 . Nu este necesar ca staţiile care nu
acordă puncte să trimită log, dar pentru obţinerea diplomei (in format electronic), vor trimite un extract de log,
deasemeni electronic, în orice format.
Logurile se vor trimite obligatoriu la ambele adrese de mai jos:
yo9hg@yahoo.com
yo9hg@qsl.ro
În mod excepţional se acceptă şi loguri pe hîrtie, care vor fi trimise la următoarea adresă:
Romică Agu, Str. Piersicului Nr 8, Ploieşti,Cod RO 100197
Radioreceptorii vor trimite logurile, care pot fi şi log pe hartie scanat sau fotografiat, la adresa: yo9jar@yahoo.com
Arbitrii concursului:
YO9HG Mărgărit Ionescu
YO9FDX Romică Agu
La sfîrşitul lunii septembrie sau începutul lui octombrie, va avea loc în comuna Valea Călugărească, Festivalul
”Sărbătoarea Vinului 2013”. Cu prilejul acestui eveniment, la Şcoala Gimnazială „Ion Ionescu” Valea Călugărească, se
va desfăşura Simpozionul Naţional al Radioamatorilor.
Organizatori:
Şcoala Gimnazială “Ion Ionescu” Valea Călugărească, YO9KVV, reprezentate de către:
Director profesor Viorica Mincu YO9-402/PH
Director adjunct Alexandru Andreea Iolanda
Profesor Cristina Mateescu YO3-9043/PH
Federaţia Română de Radioamatorism reprezentată de către:
Presedinte Constantin Neacşu, YO3IRC
Mărgărit Ionescu, YO9HG
Romică Agu, YO9FDX
Primaria Comunei Valea Călugărească, reprezentată de către:
Primar ing. Vasilică Neacsu
Notă: În timp util, se va afişa pe site-ul FRR lista staţiilor care vor acorda puncte şi data desfăşurării Sărbătorii “Drumul
Vinului” din Comuna Valea Călugărească, judetul Prahova.
16 august 2013 YO9HG

