
Concursul de unde scurte 
„MEMORIAL YO2RA” 

Un concurs pentru începători şi avansaţi 
Organizator:  Radioclubul „ADMIRA” Arad 

Scop: Comemorarea primului radioamator din judeţul Arad, cel care a fost: 
Preotul ŞTEFAN RUSU 

ER5AR (1928) 
CV5AR (1929) 
YR5AR (1935) 
YO2RA (1967) 

 
1900-1985 

Data: În fiecare an, în a treia zi de dumincă din luna ianuarie, în două etape: 
prima etapă 14:00 – 14:59 UTC, iar a doua 15:00 – 15:59 UTC. 
Banda: În banda de 80m, respectându-se planul benzii pe moduri de lucru. 
Moduri de lucru: CW şi SSB. Cu aceeaşi staţie se poate lucra într-o etapă şi în CW şi în SSB. 
Categorii de participare: 
STAŢII YO DIN AFARA JUDEŢULUI ARAD 
Categoria A-SSB 
Categoria B-CW 
Categoria C-MIXT 
STAŢII DIN AFARA YO 
Categoria D-SSB 
Categoria D-CW 
Categoria D-MIXT 
STAŢII DIN JUDEŢUL ARAD 
Categoria E-CW 
Categoria E-MIXT 
Categoria E-SSB 
STAŢII SPECIALE 
Categoria E-RA 
STAŢII DE RECEPŢIE 
Categoria F-SWL 
Control: RS(T) + prescurtarea judeţului (BU pentru Bucureşti sau RA pentru staţiile care acordă 
punctaj maxim). Staţiile de la categoria D (din afara YO) vor transmite DX în locul judeţului. Aceste 
staţii acordă acelaşi punctaj ca şi celelalte staţii YO, doar că vor forma un singur multiplicator. 
Punctaj: Se acordă puncte în funcţie de tipul de legătură astfel: 
Legătura: 
YO – YO ……………….. 2 puncte 
YO – DX ……………….. 2 puncte 
YO – YO2/AR …………. 4 puncte 
YO – YO2/RA …………. 6 puncte 
Staţiile SWL primesc un punct pentru fiecare legatură validă. 
Multiplicatorul constă în codul recepţionat (prescurtarea judeţului, RA sau DX). Se acordă pe fiecare 
etapă şi pe fiecare mod de lucru din etapa respectivă. Nu există multiplicator la SWL. 
Scorul pe etapă: suma punctelor înmulţită cu multiplicatorul din etapa respectivă. 
Scor final: suma scorurilor din cele două etape. Staţiile de la fiecare categorie, situate pe locurile 1-3, 
vor primi diplome. 



Fişele de concurs în format Cabrillo, text, excel, doc, etc. se vor trimite în termen de 30 de zile,  pe 
adresa de e-mail: yo2kbq@yahoo.ro 
Fişele de concurs pe suport de hîrtie se vor trimite la adresa: 
NELU USCA – YO2MJZ, localitatea Olari, strada Garofiţelor, nr. 8, judeţul Arad, cod poştal 317225. 
Reguli de arbitraj : 
1. Se anulează legăturile ambelor staţii pentru copierea greşită a indicativului sau a codului. 
2. Se anulează legăturile ambelor staţii pentru depășirea timpului regulamentar de concurs. 
3. În cazul legăturilor duble, se validează o singură legătură. 
4. Nu vor fi punctate legăturile cu staţiile care nu au trimis fişe de concurs. 
5. O diferenţă de timp mai mare de 5 minute în înscrierea legăturii anulează legatura pentru ambele 
staţii. 
6. Legăturile cu o diferenţă de timp mai mică sau egală cu 5 minute sunt valide, chiar dacă diferă 
etapa. 
7. Logurile întârziate şi logurile SWL copiate de la alte staţii de emisie nu se validează. 
 

Vă aşteptăm cu drag şi vă dorim mult succes ! 
Radioclubul ADMIRA Arad 
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