CLUBUL CELOR CARE AU PESTE 25 DE ANI DE LA PRIMA AUTORIZARE CA RADIOAMATOR

Numãr acordat: ................./................./.............
an

luna
numãr
(se completeazã dupã primirea cererii)

Subsemnatul ...................................................................................................................
CNP ..........................................domiciliat în localitatea .....................................................
cod poºtal(nou) ........................... judeþ/sector ..................................
adresa ........................................................... Nr. ........ Bloc ......... Scara .......... Apt. ...............
nãscut în .................................................judeþ ........................... þara .....................................
radioamator cu indicativul ............................................. din ....................................................
alte indicativul folosite ( de la pânã la)........................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Mai sunt membru la urmãtoarele cluburi ...................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Sunt posesorul urmãtoarelor titluri ...........................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Prima autorizare ca ............. cu indicativul ......................................din data de .........................
dovedit cu copie autorizaþie sau QSL primit anexat ............................................................
Telefon ............................................. Adresa de E-mail: .......................................................
Vã rog a accepta sã fiu primit în cadrul Old Timers Club Romania ca membru deplin/membru asociat
Prin prezenta declar cã voi respecta Regulamentul OTCR ºi voi comunica în timp util, orice
modificare faþã de datele de mai sus.

Data : ....................................

Semnãtura, .............................................

OLD TIMERS CLUB ROMANIA (OTCR)
REGULAMENT
OTCR este clubul radioamatorilor din România care au mai mult de 25 de ani de
la prima autorizare.
OTCR are ca scop:
- atragerea în activitatea cotidianã ºi în concursuri a operatorilor din þarã;
- ridicarea performanþelor realizate pentru obþinerea de clasificãri sportive;
- propagarea idealurilor radioamatorismului în rândul tineretului;
- realizarea de relaþii cu cluburi similare din alte þãri;
- sã încurajeze noutãþile în radiocomunicaþiile de amatori
- participarea a cât mai multe staþii YO în concursuri îinternaþionale.
Clubul are personalitate juridicã de drept privat, afiliat la FRR.
Activitatea clubului este condusã de un colectiv ales din rândul membrilor, odatã la
4 ani, în perioada de desfãºurare a Simpozionului Naþional din acel an. Modul de
propunere ºi validare este cel care se aplicã la FRR, conform statutului. Activitatea
este Voluntarã.
Componenþa comitetului director:
- preºedinte ºi - responsabil unde scurte, - secretar ºi - responsabil unde
ultrascurte; - trezorier,
Calitatea de membru se acordã la cerere oricãrui radioamator de cetãþenie românã, conform formularului de înscriere (pe verso), care solicitã în scris acest lucru.
Cotizaþia de membru OTCR este de minim 20.000 lei lunar care se trimit cu mandat
poºtal la adresa trezorierului.(se preferã plata pe mai multe luni odatã sau anual)
Pot fi membri ai OTCR ºi radioamatorii strãini care îndeplinesc condiþia de a avea
peste 25 de ani de la prima autorizare ca radioamator. Taxa de membru în acest caz
este de 1 Euro /lunã.
Se poate acorda calitatea de membru de onoare persoanelor care au o contribuþie
majorã la desfãºurea activitãþii de radioamatorism.
Radioamatorii care au peste 50 ani de la prima autorizare devin membrii OTCR –
clasa EXTRA.
Pot fi primiþi ca membri asociaþi la OTCR în categoria OTCR JUNIOR,
radioamatorii care au peste 10 ani de la prima autorizare ca radioamator.
Membrii au dreptul:
- de a face cunoscutã calitatea OTCR pe QSL ºi în cadrul legãturilor radio;
- sã organizeze activitãþi în vederea atragerii de noi membri;

Concursul "BUCUREªTI “
Unde scurte, organizat de OTCR.
Regulament

1. Data/ore: a treia zi de luni din martie în douã etape;
etapa I-a între 15-16 utc
etapa a II-a între 16-17 utc
2. Obiectivul concursului este acela de a angaja un numãr cât mai mare de
radioamatori YO sã participle în concursuri interne. În acest mod se va îmbunãtãþi
pregãtirea individualã sau de grup (din toate punctele de vedere) pentru participarea
unui numãr cât mai mare de staþii YO în concursurile internaþionale.
3. Benzi/mod de lucru: 80 m. cw- între 3510-3560 kHz; ssb - între 3675-3775 kHz
4. Categorii de participare:
- QRP(10W input/ 5 W output)
- Low power ( pânã la 200 W input/ 100 W output)- echipamentele de provenienþã
industrialã intrã la aceastã categorie dacã în prospect sunt date pânã la 100 W output
- High power ( peste 200 W input / 100 W output)- Staþiile de club intrã la aceastã
categorie, indiferent de puterea folositã, dacã sunt doi operatori.
Pe fiºa de concurs (pe hârtie sau electronic) se va specifica puterea ºi tipul
echipamentului folosit. Aceasta lucru se va face pe propria rãspundere.
5. Controale: RS(T) + 001 (în continuare de la etapa I-a la etapa a II-a) +
prescurtare judeþ/XA-XF pentru YO3 (XA=sect.1;XB=sect.2.......XF=sect.6).
Staþiile membre/asociate OTCR vor transmite,în loc de judeþ sau sector YO3, grupul
OB
6. Punctaj: YO3 = staþie care emite din Bucureºti(ºi staþia portabilã în YO3)
- 1 QSO YO3 - YO3 sau YO - YO = 2 pct. ssb ºi 4 pct.cw,
- 1 QSO YO3 - YO sau YO - YO3 = 4 pct. ssb ºi 8 pct. cw
- 1 QSO OTCR cu orice YO (YO3) sau orice YO (YO3) cu OTCR = 8 pct. ssb ºi 16
pct. cw
7. Multiplicator: în fiecare etapã fiecare judeþ + fiecare sector YO3 + membrii
OTCR( care dau OB)
Notã: In fiecare etapã cu o staþie se poate lucra o datã în cw ºi odatã în ssb, la un
interval de timp mai mare de 10 min. ºi NUMAI pe segmentul de bandã alocat fiecãrui
mod de lucru. Ca multiplicator conteazã doar o singurã datã.
8. Scorul pe etapã: suma punctelor din legãturi x multiplicatorul pe etapã.
Scorul final: suma scorurilor din cele douã etape.

- au pagina proprie în revista federaþiei;
- sã organizeze activitãþi cu caracter de propagandã, sub orice formã, privind
activitatea clubului;
- sã primeascã recompense pentru performanþele obþinute;
- pot participa în competiþii, în numele clubului din care fac parte sau al OTCR;
- activitatea se poate desfãºura la nivel naþional sau în secþiuni locale (unde sunt
minim 10 membrii) Intrunirile membrilor nu sunt restricþionate. Ele pot fi câte se
doresc cu participarea membrilor cu diverse ocazii. Rugãmintea este de a se trimite o
notã informativã (ziceþi-i cum vreþi!) în scris ºi însoþitã de imagini pentru publicaþie;
- sã se retragã la cerere oricând din club.
Membrii au datoria :
- sã cunoascã ºi sã respecte prezentul regulament, Statutul FRR precum ºi
reglementãrile legale;
- sã participe la activitãþile organizate de club;
- sã participe la acþiunile ce implicã situaþii de urgenþã.
Relaþiile cu membrii OTCR se pot obþine în scris sau prin pagina de pe internet,
respectiv prin pagina din revista FRR.
OTCR poate avea propria publicaþie: "OTCR INFO & NEWS”
Pentru încãlcarea regulamentului se pot aplica sancþiuni ce merg pânã la
excludere.
In acest ultim caz, cel nedreptãþit se poate adresa la Comitetul director al OTCR în
termen de 30 zile.
Se pot întocmi clasamente la care participã numai membrii OTCR pe criterii ce se
vor stabili prin regulamentul de ordine internã.
Clasamentele se publicã în revistã si pe internet, anual, în luna martie.
Se pot acorda diplome dupã regulamentele aprobate de OTCR.
Pentru merite deosebite se poate acorda diploma de onoare al OTCR sau trofee
speciale.
Colectivul de conducere se reuneºte de cel puþin douã ori pe an, una din reuniuni
fiind, cu ocazia Simpozionului naþional YO.
Discuþiile ºi hotãrârile se consemneazã în registrul de procese verbale al clubului.
Registrul se pãstreazã la trezorier.
Activitãþile OTCR se desfãºoarã în limita fondurilor proprii, sponsorizãrilor,
donaþiilor sau altor mijloace financiare la care clubul are acces.
OTCR poate desfãºura activitãþi cu caracter de prestãri de servicii cu remunerare
corespunzãtoare.

9. Fiºele de concurs: - mod de completare
Pe formularul tip FRR în coloana "sent" se trec în ultimile trei cãsuþe numãrul de
ordine transmis, iar la "rcvd" numãrul recepþionat. Controlul RS(T) se trece în
primele trei cãsuþe la "sent" ºi "rcvd" DOAR la începutul etapelor, filelor ºi
schimbarea modului de lucru. Sunt preferate logurile în format electronic. În acest
scop organizatorul va pregãtii ºi va pune la dispoziþie participanþilor formatul
electronic agreeat.
10. Clasamente/premii: Clasamente separate YO3, YO ºi OTCR pentru fiecare
categorie de participare. Sponsorii se vor specifica la comunicarea clasamentului
final.
11. Primii 3 clasaþi primesc diplome, în cazul în care sunt minim 7 participanþi /
categorie. Toþi participanþii primesc clasamentul oficial.
12. Termen/adresã: în 10 zile la persoana(ele) desemnatã(e) (secretarul ales al
OTCR). În termen util se vor face cunoscute ( prin mijloacele specifice activiþãþii de
radioamator) adresele poºtale ºi electronice ale persoanei(lor) desemnate sã
rãspundã de gestionarea întregii activitãþi de concurs.
13. Descalificare:
a. - Nerespectarea regulamentului de Radiocomunicaþii al YO privind modul de
utilizare al segmentelor de bandã alocate modurilor de lucru.
b. – Nerespectarea regulamentului de concurs.
c.– Manifestare nesportivã prin efectuarea de prea multe QSO-uri duble sau
neverificabile. Un participant care are un numãr mare de discrepanþe pe fiºa de
concurs nu va mai fi acceptat la concursul din anul urmãtor nici la categoria individual
ºi nici la categoria echipe (în cazul în care va face parte dintr-o echipã ), riscând în
acest mod sã descalifice tot grupul din care face parte.
În cazul în care participantul va mai fi descaslificat încã o datã, în urmãtorii 5 ani,
acesta nu va mai fi admis în acest concurs pe o perioadã de 3 ani.
Toate acþiunile ºi deciziile organizatorului sunt oficiale ºi finale.
14. Obiecþii la termenul limitã: Organizatorul va þine cont(fãrã a consulta
participanþii) de termenul limitã în care e necesar a se trimite fiºele de concurs ºi cele
centralizatoare, atât la scrisori (data de pe ºtampila de plecare a plicului) cât ºi la
formatul electronic.
Orice log ajuns dupã data limitã participã la verificare, dar în clasament va apare
ca LOG CONTROL.
Orice problemã referitoare la acest concurs se poate adresa organizatorului în
scris, prin poºtã sau E-mail. Nici o altã formã de adresare nu este acceptatã.

