
REGULAMENTUL OLD TIMERS’ CLUB ROMÂNIA 
 
 Acest club al radioamatorilor veterani români este fără personalitate juridică aflat 
sub directa coordonare a FRR , având sediul în localitatea Oraviţa str. Spitalului nr. 57, jud 
CS, cod 325600. 
 Acest club are menirea de a recunoaşte meritele radioamatorilor veterani în 
dezvoltarea radioamatorismului românesc, deoarece fiecare în funcţie de posibilităţile sale 
a contribuit la aceasta. 

Pot deveni membri ai acestui club radioamatorii de cetăţenie română sau 
radioamatorii străini, care indiferent de sex, convingeri politice, religie, limbă materna, fac 
dovada că au desfăşurat o activitate de radioamator de recepţie sau emisie-recepţie de cel 
putin 25 de ani. Se poate face dovada printr-un act sau prin alt mod precum: copia după 
autorizaţie , QSL,  diplome sau oricare alte documente. Dacă din motive de forţă majoră 
solicitantul nu poate prezenta dovezile de mai sus e valabilă şi declaraţia olografă a doi 
membri ai FRR din care să reiese că respectivul a desfăşurat o activitate radio de peste 25 
de ani. 
 Calitatea de membru al clubului încetează doar  la cererea în scris a acestuia. 
Membri clubului au dreptul să menţioneze pe corespondenţa specifică aceasta calitate şi să 
utilizeze sigla clubului. 
 FRR va pune la dispoziţia clubului în publicaţia proprie un spaţiu tipografic 
corespunzător ca dimensiune pentru a mediatiza activitatea acestuia, se va crea o pagină pe 
internet şi se va utiliza frecvenţa de 3650 KHz +- qrm înainte şi după terminarea emisiunii 
de QTC. 
 Corespondenţa  se va expedia pe următoarele adrese: 
 -Clubul Sportiv CFR Oraviţa, str. Spitalului, nr. 57, RO-325600, Oraviţa, CS, Romania; 
 -Clubul Sportiv Ivana Oraviţa, P.O.Box 14,  RO-325600, Oraviţa, CS, Romania; 
 - yo2ldc@yahoo.com. 
 Clubul neavând personalitate juridică are o structură de coordonare simplă printr-un 
administrator în persoana preşedintelui secţiei de radioamatori de la C.S. C.F.R. Oravita şi 
secretar prin persoana directorului C.S. Ivana Oraviţa. 
 La iniţiativa membrilor clubului  se poate organiza un concurs anual , emite diplome 
şi edita un buletin informativ. 
 Primirea solicitantului în club se face pe baza unei cereri după modelul prezentat 
alăturat. 
 Obligaţiile membrilor clubului: 

1- de a prezenta la primirea în club a unei autobiografii care să cuprindă şi  descrierea 
întregii activităţi radio şi dacă este posibil a unei poze color sau a unei poze in 
format electronic. 

2- Participarea în concursul anual organizat de OTCR. 
Nu se percepe nici o taxă de intrare în club iar diploma se eliberează absolut gratuit. 
Diploma se distribuie gratuit membrilor prin FRR. Dacă cineva are dorinţa de a primi 
diploma pe adresa de acasă, atunci va trebui să achite doar contravaloarea expedierii ei 
prin scrisoare recomandată. La ora actuală o expediere recomandată a diplomei este de 
20.000 lei. Aceşti bani sau timbre se pot trimite la una din adresele de mai sus. 
                                                                
 


