
REGULAMENTUL CONCURSULUI OMAGIAL 

“ZIUA JANDARMERIEI ROMÂNE” 
 

1. ORGANIZATORI :Directia comunicatii si informaticã -  Inspectoratul General al Jandarmeriei  

Române si Asociatia Sportivã Delta Jandarmi Tulcea; 

  

2. Data: 25.03.2013; 

 

3. Ora de desfãsurare: 15.00-16.59 UTC  în 2 etape astfel: 15.00 la 15.59 si 16.00 la 16.59; 

  

4. Banda :3510-3775 MHz; 

 

5. Mod de lucru  - CW si SSB, in portiunile de banda alocate; 

 

6. Putere : 100 w, cu exceptia statiilor care transmit JR; 

  

7. Categorii:  

     A. statii apartinând Jandarmeriei Române sau care sunt operate de radioamatori, cadre de  jandarmi 

sau din cadrul unor asociatii sportive ale Jandarmeriei Române. 

A1 – CW 

A2 – SSB 

A3 – Mixt 

     B. statii care lucreazã numai SSB 

     C. statii care lucreazã numai CW 

     D. statii care lucreazã mixt, SSB si CW ; 

  

8. Controale : fiecare statie va transmite o serie de cifre si litere  formatã  din controlul RS( RST)  

urmat de  numãrul de ordine al legãturii si prescurtarea judetului. Statiile  din categoria A, vor  

transmite în locul judetului prescurtarea JR; 

 

9. Punctaj:  o legãturã este punctatã cu 2 puncte  indiferent de modul  de lucru. Statiile care  transmit 

controlul urmat de JR  acordã celorlalte statii 10 puncte ; 

 

10.  Scorul: suma punctelor  din cele 2 etape. Nu existã multiplicatori ; 

 

11. Premii: primii 3 clasati de la fiecare categorie  vor primi diplome omagiale. Toate  statiile care  vor 

lucra  cu indicativul YO4KCC, vor primi QSL- ul omagial; 

- Staţia cu cel mai mare punctaj indiferent de categoria de participare va primi Cupa Jandarmeriei 

Române. 

 

12. Observatii : - statiile care lucreazã mixt pot contacta  un indicativ  în fiecare mod de lucru , 

în fiecare etapã. Logurile  pot fi realizate în format electronic, respectiv  Cabrillo sau pe 

formulare  tipizate ; 

 

13. Logurile se vor trimite  în termen de 30  de zile de la data  desfãsurãrii  concursului la urmãtoarele 

adrese : 

        A.  A.S. Delta Jandarmi , Str. Isaccei , nr. 105, Tulcea , TL sau  A.S. Delta Jandarmi, O.P. 3, C.P. 

19 Tulcea, pentru logurile pe hartie. 

              

        B.  yo4kcc_delta@yahoo.com sau  yo4kcc07@yahoo.com pentru logurile  electronice. 
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