
                              
        
        Concursul  
             ZIUA QRP-ului 

        regulament 
 
ORGANIZATOR: Asociaţia Radioclubul României 

1.Desfăşurare.  Fiecare zi de vineri din lunile februarie (6, 13, 20, 27) şi august (7, 
14, 21, 28) între orele 00:00-23:59 UTC.   
2.Frecvenţe & Participanţi:  
 Se poate folosi orice frecvenţă şi mod de lucru, conform clasei de autorizare, de 
la 1,8 la 28 Mhz, (inclusiv benzile WARC) dar este recomandat a se folosi frecvenţele 
uzuale de lucru în QRP:   
CW: 1.836, 1.843, 3.560, 7.030, (SUA 7.040), 10.106, 10.116, 14.060, 18086, 
18.096, 18.106, 21.060, 24906, 28.060 Mhz. 
SSB: 3.690, 7.090, 14.285, 18130, 21.285, 24950, 28.365 Mhz. 
3. Controale & apel:  
 Participanţii vor schimb control RS/RST şi obligatoriu, înregistrează în log 
realizarea QSO-ului în mod „/QRP” dacă a staţia corespondentă a folosit acelaşi mod 
de lucru. Operatorul va avea grijă să solicite QRA-locator pe timpul desfăşurării QSO-
ului şi să îl noteze în log. 
 Se recomandă formula de apel: CQ ZIUA QRP sau CQ QRP DAY 
4. Log-urile. Se vor expedia numai în format CABRILLO în termen de 20 zile, 
calendaristice de la ultima zi de vineri a lunii corespunzătoare activităţii "ZIUA QRP-
ului", la adresa: radioclubul.romaniei@yahoo.ro. 
  În coloanele destinate înscrierii controlului şi a zonei (6 spaţii) se vor trece 
QRA-locatorul propriu şi al corespondentului în vederea evaluarii punctajului.  
Exemplu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Punctaj.  Se acordă: 

 - 1 puncte/Km pentru fiecare QSO dacă ambele staţii lucrează QRP.  
 - 0,5 puncte/Km dacă o singură staţie foloseşte QRP. 

6. Multiplicatori.  
 Numărul de ţări DXCC lucrate, plus numărul de zile diferite în care s-a 
participat în concurs. 



7. Clasamente, premii: La sfârşitul fiecărei luni de concurs, se va publica 
clasamentul lunii pe categorii, benzi şi moduri de lucru.  
După ultima lună de concurs se va publica clasamentul general pe categorii, benzi şi 
moduri de lucru. 

Se vor acorda diplome electronice primilor trei clasaţi la fiecare categorie.  
Se va decerna „Diploma QRP”, operatorului care va obţine cele mai multe 

puncte, adunate în cele două luni ale concursului. 
 
PRECIZĂRI: 

1. Toate log-urile vor fi publice, în cel mai scurt timp după încheierea 
concursului.  

2. Evaluarea QSO-urilor va fi făcută după forma în care se va înscrie în logul 
electronic indicativul propriu cât şi al corespondentului (cu sau fără specificaţia 
/QRP).  

3. În situaţii deosebite, pentru a încuraja folosirea, participarea şi lucrul în QRP, 
organizatorii pot oferi premii materiale, simbolice, caz în care, în fiecare an va 
deschide o listă de participare, unde se vor colecta aparate şi piese radio, antene, 
colecţii de reviste, cărţi, sub formă de donaţii din partea tuturor radioamatorilor care 
doresc încurajarea acestui mod de lucru. Donatorii pot fi şi radioamatori care nu sunt 
membri A.R.R sau alte persoane fizice ori juridice. 

4. Lista donatorilor va fi făcută publică periodic cu ocazia afişării 
clasamentului.  

5. Nici un membru al comisiei de evaluare a scorurilor nu va fi beneficiarul 
vreunui premiu material. 

6. Decizia organizatorilor privind clasamentul, precum şi decizia privind 
evaluarea QSO-urilor este definitivă şi nu poate fi contestată. 
  
         
      YO9RIJ Petrică STOLNICU 
      


