Maraton YO VHF/UHF
Regulament

Scopul: YO VHF/UHF Maraton este un concurs de tip „OPEN”, care are scopul de a
promova activitatea statiilor YO în benzile VHF/UHF.
Participanti: Toti radioamatorii din tara si de peste hotare care poseda autorizatii valabile si
care accepta prezentul regulament de concurs.
Data concursurilor: A treia Duminică din fiecare lună din intervalul Aprilie - Noiembrie
2018.
Tabelul de mai jos cuprinde Calendarul activităților „YO VHF/UHF Maraton” din 2018:
Etapa
1-a
2-a

Data
15 aprilie 2018
20 mai 2018

3-a
4-a

17 iunie 2018
15 iulie 2018

5-a
6-a

19 august 2018
16 septembrie 2018

7-a
8-a

21 octombrie 2018
18 noiembrie 2018

Ore de desfășurare: Intre orele 07:00 - 12:00 UTC.
Frecvențe: Competiția are loc în benzile 144 MHz si 432 MHz, în conformitate cu planul
IARU Regiunea I.
Categorii de participare:
SINGLE (un singur operator, orice banda)
MULTI (multioperator, orice banda)
In cadrul unei etape se poate lucra pe ambele benzi, dar se vor intocmi fise de concurs separate.
Moduri de lucru:
CW / SSB / FM
Cu o stație se poate lucra o singură dată pe etapă, indiferent de modul de lucru.
O stație poate avea un singur semnal pe bandă.
Controale: RS sau RST + numărul de ordine al legaturii + QTH Locator.
Exemplu: 59001 KN00XX
Fiecare etapă începe cu numărul de ordine 001 pentru fiecare banda.
Punctaj: 1 km = 1 punct, indiferent de banda în care se lucrează.
Fisele de concurs: Se întocmesc doar în format electronic de tip EDI, pentru fiecare bandă
în parte.








Fisa de concurs trebuie sa conțină obligatoriu următoarele date:
Data (TDate)
Indicativul folosit (PCall)
Locatorul (PWWLo)
Categoria de participare (PSect) SINGLE / MULTI
Frecvența de lucru (PBand)
Adresa de email a operatorului principal (RHBBS)

Fişele de concurs se trimit prin e-mail în maxim 7 zile de la finalizarea etapei. Fisele de
concurs primite dupa aceasta data sunt considerate nule.
Confirmarea fiselor primite se va face prin email. Publicarea listei cu fisele de concurs primite se
va face in cel mai scurt timp pe site.
Erori:
- Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute.
Verificarea fiselor de concurs si afisarea rezultatelor provizorii: Se face in termen de
5 zile de la expirarea termenului de primire a acestora.
Contestatii: Eventualele contestatii se vor trimite pe adresa: maraton@uus.ro si vor fi
solutionate in termen de 2 zile de la expirarea termenului de afisare a rezultatelor provizorii.
Clasamente: Clasamentele finale pentru fiecare etapă și clasamentul provizoriu general se
afișează în maxim 2 zile de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pe site-ul
www.maraton.uus.ro. Participantii vor fi notificati prin email privind publicarea clasamentelor pe
site.
Clasamente finale:
La finalul concursului se vor intocmi clasamente pentru urmatoarele categorii:
- 144MHz SINGLE
- 144MHz MULTI
- 432MHz SINGLE
- 432MHz MULTI
Diplome: Se vor acorda diplome in format electronic statiilor calificate pe locurile 1, 2 si 3
de la fiecare sectiune a clasamentului.
Precizari:
- Legăturile duble nu sunt penalizate, acestea fiind considerate nule.
- Nu se depunctează legăturile ale căror numere seriale pentru control nu sunt consecutive.
- Folosirea DXclusterului este permisă, cu excepţia trimiterii de spoturi pentru indicativul propriu.
Este permisa organizarea legaturilor radio skeed prin intermediul chatului www.on4kst.org.
- Numele fisierului generat trebuie sa fie de forma
Indicativ_144.EDI (exemplu YR0XXX_144.EDI )
Indicativ_432.EDI (exemplu YR0XXX_432.EDI )
- Arbitrajul si clasamentele se vor efectua doar pe baza fiselor de concurs primite pe adresa de
email: maraton@uus.ro.
Probleme/sugestii: În cazul în care aveți probleme sau sugestii legate de acest concurs, vă
rugăm să le raportați pe site-ul www.forum.uus.ro , la secțiunea „Maraton VHF/UHF”.
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