
REGULAMENTUL CONCURSULUI US – 3,5 MHz 

MEMORIAL Ion Raduță YO9WL 

Ediția a 18-a din data de 13.02.2023 

1. Organizatori : Radioclubul Municipal Câmpina -YO9KPB - , care va opera cu 
indicativul special YRØWL, în CW şi în SSB. 

2. Scop: Comemorarea zilei de naştere a celui care a fost YR5AX,YQ5B, YO7WL, YO3WL, 
YO9WL- ing. Ion Raduţă– Părintele radioamatorismului câmpinean (N: 14.02.1919 - SK: 
26.05.2005) 

3. Data / ore: prima zi de LUNI cea mai apropiată de 14 februarie, ziua de naştere a lui 
YO9WL, anul acesta fiind pe 13 februarie, în doua etape: 15-15:59 ; 16-16:59 UTC. 

4. Frecvente/ mod : 3,510-3,560 MHz / CW şi 3,665-3,765 MHz / SSB . Cu o staţie se 
poate lucra atat în SSB cât şi în CW, în fiecare etapă, pe segmentul de bandă menţionat. 

5. Categorii de participare: (funcţie de puterea declarată) 

A. - max. 1kw 

B. - max. 100w 

C. - Staţii QRP max.10w 

D. - Numai CW 

E. - Numai SSB 

F. - Staţii WL (care au transmis în locul judeţului “WL”) 

I. - Staţii SWL ; Obs: la categoria SWL pot participa şi staţiile 
cu indicative de emisie 

6. Controale: RS/RST + cifra din indicativ + vârsta formata din doua cifre (doamnele pot 
transmite ØØ) + abrevierea judetului, cu mentiunea ca membrii Radioclubului Municipal 
Campina si prietenii apropiati ai lui YO9WL, vor transmite grupul WL în loc de judet. 
Controlul rămâne neschimbat pe tot parcursul concursului. 

7. Punctaj :10 puncte in SSB si 20 in CW pentru un QSO cu YRØWL 

4 puncte in SSB si 8 in CW pt. un QSO cu statii care transmit WL 

2 puncte in SSB si 4 in CW pt. un QSO cu celelalte statii 

8. Scor : suma punctelor din ambele etape (fără multiplicator) 

9. Premii : O cupă pentru cel mai mare punctaj pe concurs si diplome (în format 
electronic) tuturor concurenților participanți de la fiecare categorie. 

Logurile de concurs se trimit in format CBR la yo9kpb@yahoo.com sau pe fise tip FRR 
prin poștă, până la 28.02.2023 inclusiv, la YO9FEB Sorin Zainea, Str.Calea Doftanei 
nr.114, RO 105600 Campina, jud.Prahova, tel: 0722790921. 


