
REGULAMENT PENTRU CAMPIONATELE si CONCURSURILE NATIONALE DE 
UNDE ULTRASCURTE ALE ROMANIEI pe 144 MHz, 432 MHz si 1296 MHz 

Proiect actualizat 

0. Competitiile sunt organizate de FRR 

1. Perioada de desfăşurare 

1.1. Al treilea sfârşit complet de saptămână din luna August. 

- 144 MHz - sâmbata în două etape : orele 12.00-15.59; 16.00-19.59 UTC  

- 432 MHz - duminica în doua etape: orele 03.00-04.59; 05.00-06.59 UTC  

- 1296 MHz - duminica în doua etape: orele 07.30-09.29; 09.30-11.29 UTC 

2.Participanţi 

2.1. La aceste competitii organizate de FRR pot participa toti radioamatorii din 
Romania.  

2.2. Pot participa si radioamatori straini care se afla in perioada desfasurarii 
concursului in Romania.  

2.3. Cele doua activitati se desfasoara simultan. 

2.4. Participanţii pot decide daca participa la ambele, numai la Campionat sau 
numai la Concurs, menţionând aceasta pe fisele de concurs.  

2.5. Pentru a participa in Campionatele Nationale ale Romaniei pe 144 MHz, 432 MHz 
sau 1296 MHz, radioamatorii sportivi trebuie sa faca parte dintr-o structura 
sportiva afiliata la Federatia Romana de Radioamatorism şi să se califice pentru 
acesta.  

2.6. Statiile care nu se califică nu dau puncte in Campionat.  

2.7. Pentru a se califica la Campionat, aceste statii trebuie sa indeplineasca 
urmatoarele baremuri:  

2.7.1.- sa fi lucrat in perioada etapelor pe banda respectiva minim 4 
careuri mari validate(KN34, KN35, KN44, KN16, etc);  

2.7.2.- sa fi lucrat continuu minim 60 minute in timpul etapelor si in 
aceasta perioada sa fi realizat minim 20 de legaturi validate;  

2.7.3.- sa fi realizat un numar minim de puncte validate reprezentand 5% din 
punctele realizate de ocupantul  locului 1 in Campionatul respectiv;  

2.8. Prin trimiterea fişelor de concurs, în mod automat se considerã ca facuta 
declaratia pe propria raspundere cã emitentul cunoaste, acceptã si respectã 



Regulamentul de concurs, Statutul federatiei si Regulamentul de radiocomunicatii 
pentru serviciul de amator din România si accepta controlul in timpul desfasurarii 
competitiilor. 

3. Clasele de emisie şi frecvenţele permise 

3.1. Segmentele de banda sunt cele recomandate de IARU:  

CW: 144.050–144.400 kHz; 432,050-432,400 MHz; 1296,050-1296.400 MHz;  

SSB: 144.150–144.400 kHz; 432,150-432,400 MHz; 1296,150-1296,400 MHz;  

MF: 145.212,5–145.587,5 kHz; 432,500-432,800 MHz; 1.296,500-1.296,800 MHz;  

3.2. Se interzice folosirea frecventelor de apel DX (144,300 MHz, 432,200 MHz şi 
1.296,300 MHz).  

3.3. Nu se admit legaturi mixte (CW - SSB, CW - MF si SSB - MF ). 

3.4. La un moment dat, pe banda, o statie poate avea un singur semnal. 

3.5. Nu sunt permise legaturile prin intermediul repetoarelor, altor mijloace de 
comunicatii, si nici folosirea acestora pentru a fixa frecvente de întâlnire în 
concurs.  

4. Categorii de participare  

4.1. Pot participa staţii individuale sau colective în cadrul următoarelor 
categorii:  

4.1.1. Staţii individuale pe fiecare bandă (144 MHz INDIVIDUAL, 432 MHz 
INDIVIDUAL, 1296 MHz INDIVIDUAL) 

4.1.2. Statii colective pe fiecare bandă (144 MHz ECHIPĂ, 432 MHz ECHIPĂ, 
1296 MHz ECHIPĂ) 

4.2. Operatorii individuali nu pot opera şi o statie colectiva în aceeasi 
competitie.  

4.3. Statie individuala înseamna un operator neasistat (executa toate operatiunile 
de unul singur, fara ajutor din partea altor persoane).  

4.4. In Campionat o statie colectiva poate avea maxim doi operatori. În Concurs 
numărul operatorilor unei staţii colective nu este limitat. 

4.5. O statie individuala sau colectiva, fixa sau portabila, va avea un singur 
amplasament în concurs.  

4.6. Prin “amplasament” se întelege o statie compusa din: receptoare, emitatoare, 
transceivere, antene si alte anexe, proprietatea concurentului, legate fizic intre 
ele, operata nemijlocit de concurent, dispuse intr-un cerc cu un diametru de maxim 
500 m, pe teritoriul Romaniei.  



4.7. Se admite dintr-un amplasament (in portabil sau de la domiciliul statiilor cu 
operatori membri de familie), lucrul a mai multor operatori cu indicative 
individuale daca fiecare indicativ folosit individual lucreaza continuu pe 
perioade de minim 10 minute.  

4.8. Dintr-un amplasament nu pot fi utilizate mai multe indicative de statii 
colective. 

4.9. Cu o statie se poate lucra o singura data într-o etapa, indiferent de modul 
de lucru.  

5. Controale 

5.1. Codul numeric schimbat în timpul competitiei este format din controlul RS sau 
RST si un numar serial de ordine ce începe cu 001 transmis la prima legatura si 
care este crescator cu fiecare legatura radio realizata în concurs.  

5.2. Dupa codul numeric se transmite locatorul format din sase caractere. Exemplu: 
57005 KN24XX sau 599032 KN24XX  

5.3. Numarul de ordine este în continuare pe banda de la etapa la etapa.  

5.4. Pentru fiecare banda numarul de ordine începe cu 001.  

6. Scorul 

6.1. Se acorda un punct pentru un kilometru distanta între corespondenti. 

6.2. Scorul pe banda este dat de suma punctelor realizate în etape.  

7. Penalizari  

7.1. Se anuleaza punctele la ambii corespondenti: 

- 7.1.1. la o diferenta a timpului declarat mai mare de cinci minute; 

- 7.1.2. la o singura greseala la înscrierea indicativului sau locatorului 
- 7.1.3. la mai multe greseli la numarul de cod(RS/RST + numar serial de 

ordine).  

7.2. Se penalizeaza cu 50% la ambii corespondenti o greseala la schimbul numarului 
de cod (RS/RST + numar serial de ordine).  

7.3. O staţie este descalificata pentru:  
- lucrul cu indicative false; 
- transmiterea de QTH-locator false, cu intentia evidenta de a obtine puncte 
suplimentare. 
- obstructionarea si inducerea in eroare a arbitrilor. 
- orice alta abatere ce poate fi categorisita ca premeditata; 
- netrimiterea log-lui de concurs. Se considera ca statie participanta daca 
se regaseste in minim 3 loguri diferite pe banda respective.  

Pentru astfel de fapte pot fi luate şi alte măsuri discilpinare  



7.4. Prin descalificarea unui concurent se pierd toate punctele acordate de acesta 
concurentilor cu care a lucrat.  

7.5. Logurile de control vor fi luate în considerare doar pentru Concursurile 
Naţionale. Nu oferă puncte în Campionat. 

8. Fişe de concurs 

8.1. Se pot trimite în format electronic), în format EDI (recomandat si preferat!) 
sau TXT, prin internet la adresa de e-mail - yo7aqf@soliber.net 

8.2. Fişele pe dischetă sau hârtie, format A4 (vezi fisele FRR), se vor trimite 
prin poşta la adresa: Augustin Preoteasa - YO7AQF : Str. Banat nr.13, B2/D15, RO 
110408 Pitesti, AG          

8.3. Fişele de concurs trebuie sa cuprinda:  

- indicativul si locatorul folosit  
- data  
- ora UTC  
- indicativul corespondentului  
- controlul si numarul transmis  
- controlul si numarul receptionat  
- locatorul receptionat  
- nr. de puncte pe legatura revendicat  

8.4. Fişa summary va cuprinde obligatoriu: 

- indicativul 
- locatorul folosit 
- numele concurentului 
- numele structurii sportive pentru care a lucrat concurentul 
- datele tehnice ale echipamentului folosit în competitie 
- punctajul revendicat.  

8.5. Fisele care nu sunt completate conform prevederilor anterioare se vor 
considera LOG DE CONTROL .  

9. Arbitraj 

9.1. Arbitrii se desemneaza de Consiliul de Administratie al FRR cu cel putin 45 
de zile înaintea primei etape si se publica in revista federatiei si pe site-ul 
FRR. 

9.2. Arbitrii au sarcina de a verifica prin monitorizare activitatea în timpul 
concursului privind respectarea regulamentului competitiilor si a Regulamentului 
de radiocomunicatii pentru serviciu de amator din România.  

  

9.3. Arbitrul coordonator si arbitrii de monitorizare nu pot participa in 
Campionat.  



9.4. Arbitrii nu au voie să emită pe frecvenţele de concurs pe toata perioada 
desfăşurării acestuia. 

9.5. Arbitrii au obligatia de a trimite informările însoţite de probe la arbitrul 
coordonator în termen de 48 de ore (data postei sau Email). 

10. Clasamente 

10.1. Se întocmesc un clasamente separate pentru Concursul national si separat 
pentru Campionatului national, pe fiecare categorie si banda.  

10.2. Clasamentele de la Concurs se comunica odata cu rezultatele de la Campionat. 

10.3. Primii clasati in Campionat primesc titlul de Campion National al României 
(daca sunt cel putin 10 concurenti clasati la categoria respectiva), medalia, 
diploma si tricoul de campion. Locurile II si III primesc medalia si diploma, iar 
pâna la locul 10 inclusiv primesc diploma.  

10.4. Pe medalii se va inscriptiona  indicativul folosit în concurs, anul si 
categoria. 

10.5. Participantii in Concurs primesc diplome, trofee sau premii, in functie de 
sponsorizarile primite.  

10.6. Se va alcătui un clasament pe cluburi, prin insumarea rezultatele obtinute 
de acestea la toate categoriile din Campionat.  

10.7. Locul 1 da 11 puncte, locul 2 da 9 puncte, locul 3 da 8,……… locul 10 da 1 
punct.  

10.8. Clubul iesit pe locul 1 primeste un trofeu care va fi transmisibil.  

10.9. In fiecare an se va trece prin gravare denumirea clubului castigator.  

10.11. Trofeul va sta in vitrina clubului pana la editia urmatoare, cand va fi 
depus la FRR.  

10.12. Federatia va inmana trofeul clubului castigator odata cu festivitatea 
decernarii medaliilor si diplomelor. 

10.13. Clasamentelele finale complete ale Campionatelor si Concursurilor se vor 
publica în revista federatiei si pe site-ul electronic al FRR.  

12. Termene  

11.1. Termenul limita de expediere pentru fisele de concurs este de 10 zile de la 
încheierea coompetitiei (data postei sau data Email).  

11.2. Orice informare privind activitatea altor statii trebuie prezentata odata cu 
trimiterea fiselor de participarea (insotite de probe) in cadrul celor 10 zile de 
la terminarea competitiei(data postei sau Email). 



11.3. Primirea fiselor in format electronic se confirma si pentru toate fisele 
primite se afiseaza imediat indicativele pe site-ul FRR.  

11.4. Termenul de contestatie este de 10 zile de la data publicarii.  

11.5. Contestatia este apoi comunicata electronic pe site-ul federatiei si se 
transmite si la QTC.  

11.6. Termenul de raspuns la contestatii este de 15 zile si se comunica electronic 
pe site-ul FRR si se transmite la QTC.  

11.7. Clasamentul final al Campionatului National este confirmat de Consiliul de 
Administratie al FRR in termen de 20 zile.  


