
Concursul YO International 
PSK31 - 2006 

ediţia a 5-a 

Scop: de a lucra cât mai multe staţii în banda de 80m, şi 
popularizarea modurilor digitale, în special a modului PSK31, între 
radioamatorii YO şi străini.  
 

Organizator: YO5CRQ, şi Clubul Sportiv Municipal Baia Mare, Secţia 
Radio - YO5KAD  
 

Sponsor: YO5CRQ. Aşteptăm şi alţi sponsori...  
 

Data: anual a treia zi de vineri din noiembrie - 17 noiembrie în 2006  
 

Durata: 16.00 - 22.00 UTC 

Benzi de lucru: exclusiv banda de 80m (3570...3590 kHz) 

Moduri de lucru: numai PSK31 

Categorii de participare: o singură categorie cu puterea de ieşire 
de maxim 50W.  

NOTĂ: Fişa summary trebuie să conţină declaraţia nivelului de 
putere utilizat în concurs, absenţa acesteia ducând la 
descalificarea staţiei respective. 

Control:  

- pentru staţiile care lucrează din YO: RST + număr serial 
începând cu 001 + abrevierea judeţului de unde se lucrează 
- pentru staţiile care lucrează din afara YO: RST + număr serial 
începând cu 001 + entitatea DXCC de unde se lucrează 

Punctaj: 

- fiecare legătură cu staţii din YO valorează 2 (două) puncte  
- fiecare legătură cu staţiidin afara YO valorează 1 (un) punct  
- legăturile duble valorează 0 (zero) puncte  



Multiplicatori: fiecare judeţ YO lucrat + fiecare entitate DXCC 
lucrată 
                    O legătură valabilă este considerată dacă apare în logul 
ambelor staţii corespondente într-o marjă de cel mult 5 minute. 

Scor: suma punctelor legăturilor înmulţită cu suma multiplicatorilor 
obţinuţi 

Diplome: Staţiile clasate pe locurile 1, 2, 3 primesc o diplomă şi un 
trofeu. Toţi participanţii care realizează cel puţin 10 legături valabile 
primesc o diplomă de participare. Pentru minim 20 legături cu staţii YO 
în timpul concursului se poate cere diploma PSK31YO al cărei cost este 
de 7 lei pentru radioamatorii YO şi 3 USD pentru radioamatorii străini. 

Scorul final: se va publica pe site-ul http://hamat5.atw.hu  . 

Logurile de concurs: logul trebuie să includă indicativul staţiei 
participante şi detaliile legăturii - indicativul corespondentului, data, 
ora (UTC) legăturii, controalele transmise şi recepţionate. Fişa 
summary trebuie să conţină numele şi indicativul operatorului, QTH-ul 
de unde s-a lucrat în concurs (pentru staţiile portabile sau mobile), 
adresa poştală şi scorul declarat. 

Logurile se vor trimite preferabil prin e-mail la adresa 

. Sunt necesare două 
fişiere: un fişier text ASCII cu detaliile legăturilor, şi un al doilea fişier 
text - fişa summary. Termenul de trimitere a logurilor este de 15 zile 
după concurs. 

Se pot trimite logurile şi pe hârtie, în maxim 15 zile de la concurs 
(data poştei) la următoarea adresă: 

Radioclubul YO5KAD 
P.O. Box 220 

RO-430281 Baia Mare 

O listă a logurilor primite se va publica pe pagina de web 
http://hamat5.atw.hu cu actualizări frecvente. Dacă logul 

dumneavoastră nu apare pe listă în termen de câteva zile după 
expediere (e-mail-uri pierdute?), vă rog semnalaţi acest lucru prin e-

mail la adresa  

pentru a evita neincluderea în clasament.  



Toate logurile vor fi verificate. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a 
discalifica orice staţie participantă care nu respectă acest regulament, 
sau care acţionează în contra spiritului acestui concurs. 

 

 Lista judeţelor YO: 

 Abreviere  Judeţ  

1.  AB  Alba  

2.  AR  Arad  

3.  AG  Argeş  

4.  BC  Bacău  

5.  BH  Bihor  

6.  BN  Bistriţa-Năsăud  

7.  BT  Botoşani  

8.  BV  Braşov  

9.  BR  Brăila  

10.  BU  Bucureşti  

11.  BZ  Buzău  

12.  CS  Caraş-Severin  

13.  CL  Călăraşi  

14.  CJ  Cluj  

15.  CT  Constanţa  

16.  CV  Covasna  

17.  DB  Dâmboviţa  

18.  DJ  Dolj  

19.  GL  Galaţi  

20.  GR  Giurgiu  

21.  GJ  Gorj  

22.  HR  Harghita  

23.  HD  Hunedoara  

24.  IF  Ilfov  

25.  IL  Ialomiţa  

26.  IS  Iaşi  

27.  MM  Maramureş  

28.  MH  Mehedinţi  

29.  MS  Mureş  

30.  NT  Neamţ  



31.  OT  Olt  

32.  PH  Prahova  

33.  SM  Satu Mare  

34.  SJ  Sălaj  

35.  SB  Sibiu  

36.  SV  Suceava  

37.  TR  Teleorman  

38.  TM  Timiş  

39.  TL  Tulcea  

40.  VS  Vaslui  

41.  VL  Vâlcea  

42.  VN  Vrancea  

 


