
Memorial YO7VS – 50 MHz 

 
        Organizator: 

         YO HD Antena DX Grup Deva. 

Scopul: 
Comemorarea lui YO7VS, plecat dintre noi în martie 2008 și continuarea tradiției 

concursului “Oltenia Six Meters” (printre inițiatorii și promotorii căruia se număra și Dick, YO7VS). 

Data / ore: 
Concursul “Memorial YO7VS” (fost “Oltenia Six Meters”) se va desfășura în paralel 

cu  IARU – 50 MHz – Contest. 
Pentru anul  2020:  20 – 21 iunie, între orele 14 – 14 UTC 

Banda și modurile de lucru: 50 Mhz; SSB, CW, FM. 
 
Categorii: 
SO – individual ;  

MO – echipe. 

Control: 
RS(T) + 001 (serial crescător) + WW QTH locator.  

Punctaj: 
1km = 1pct. 

Scor: 
Suma punctelor din legături. 

Loguri:  



Numai în format .EDI, în maxim 10 de zile după concurs, in secțiunea „Încarcă Log” a 
concursului   a platformei VHFdx.ro  sau pe email la adresa yo2bpz@gmail.com . 

 Logurile primite după perioada de primire a logurilor (dar înainte de publicarea 
rezultatelor) vor fi folosite ca și log control. 

Preluarea si corectitudinea logului  poate fi verificata in pagina Loguri Primite. 
Pentru a intra în clasament, logul stațiilor străine trebuie să conțină cel puțin 5 legături cu 

stații din YO, în caz contrar acesta va fi considerat log-control. 

Notă:  
Cu o stație se poate lucra o singură dată, indiferent modului de lucru. 

Clasamente / premii: 
Clasamente separate pentru fiecare categorie, Generale și YO. 

Primii trei clasați la fiecare categorie primesc diplome. 

Toate stațiile care trimit log electronic vor primi diplomă de participare. 

Se acorda trofeul «Memorial YO7VS» stației din concurs care obține punctajul maxim. 

Stațiile clasate pe locul I (în cele 4 clasamente) vor primi plachete (cu excepția celui care 
primește trofeul «Memorial YO7VS»). 

Observații: 
La arbitrarea concursului vor fi folosite ca checklog toate logurile care se pot obține de la 

managerii/arbitrii concursurilor desfășurate în paralel. Legăturile cu stațiile al căror log nu a 
putut fi obținut de la ceilalți organizatori vor fi punctate astfel: 

 zero puncte dacă legătura este unică (adică stația lucrată nu se regăsește în niciunul 
din celelalte loguri; 

 dacă stația lucrată se regăsește în alte loguri atunci legătura va fi considerată validă 
dacă: 

o numărul serial recepționat este valid în raport cu ora la care este declarată legătura; 

o locatorul recepționat este identic cu cel recepționat de majoritatea stațiilor care au 
lucrat indicativul respectiv. 

Exemple: 
 stația HA8XYZ apare în 5 loguri primite. Dacă numărul serial recepționat de la 

HA8XYZ este în ordine crescătoare în raport cu ora (raportată în celelalte loguri) la care s-au 
efectuat legăturile, atunci legătura este considerată validă. 

 Stația HA8XYZ apare în 10 loguri primite. În 8 loguri locatorul recepționat este 
KN06LN iar în celelalte două loguri locatorul recepționat este diferit (ex. KN07LN). Stațiile care 
au recepționat locatorul KN06LN vor fi considerate majoritare și li se va valida legătura; stațiile 
care au recepționat un locator diferit vor avea legătura anulată pe motiv de “locator greșit”. 

Nu se punctează legăturile la care diferența de timp este mai mare de 5 minute. 



Legatura se punctează cu zero puncte (pentru o statie), dacă conține una din următoarele 
erori:  

 indicativ recepționat incorect 

 număr serial recepționat incorect 

 QTH locator recepționat incorect 

 
Lincuri utile: 

 
Regulament: https://www.vhfdx.ro/index.php/ro/memorial-yo7vs-50-mhz/ 
 
Incarcare log: https://www.vhfdx.ro/index.php/ro/memorial-yo7vs-50-mhz/incarca-log/ 

 


