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CLUBUL SPORTIV SILVER FOX DEVA
REGULAMENTUL CONCURSULUI NATIONAL DE RGA

CUPA SILVER FOX
CUPRINS:
A. INTRODUCERE
B. ORGANIZARE ŞI REGLEMENTĂRI DE ORDIN FINANCIAR
C. DETALII TEHNICE
D. REGULI PENTRU SPORTIVI
E. CLASAMENTE FINALE
A. INTRODUCERE
A1. Aceste regului sunt stabilite şi folosite pentru concursul naţional de radiogoniometrie de amator CUPA SILVER FOX
organizat de către Clubul Sportiv Silver Fox Deva. In anul 2007, concursul
va avea loc in zilele de 13- 14. octombrie

B. ORGANIZARE ŞI REGLEMENTĂRI DE ORDIN FINANCIAR.
B1. Activităţi preliminare.
B1.2. Clubul Sportiv Silver Fox va organiza concursul şi va lua următoarele măsuri:
a) Stabileşte un secretariat care se va ocupa de organizarea şi desfăşurarea concursului.
b) Secretariatul va comunica tuturor judeţelor şi societăţilor naţionale interesate locurile şi datele de desfăşurare ale
concursurilor.
B2. Participare, finanţare şi organizare.
B2.1. Pentru fiecare echipă, pot fi înscrişi un număr nelimitat de concurenţi din aceeaşi categorie.
a) Seniori. La această categorie pot participa şi sportivi din categoriile inferioare.
b) Senioare . La această categorie pot participa şi sportive din categoriile inferioare.
c) Juniori (bărbaţi sub 19 ani).
d) Junioare ( femei sub 19 ani ).
e) Veterani Femei peste 35 ani
f) Veterani Bărbaţi peste 40 de ani
g) Juniori mici (sub 15 ani )
h. Junioare mici ( sub 15 ani )
Conducătorul echipei trebuie să aibă peste 18 ani. Unul dintre concurenţi poate avea calitatea de conducător al echipei. O
echipă poate fi condusă şi de către antrenor.
B2.2. Societatea organizatoare, va trimite în scris, invitaţii pentru participare la concurs , cu cel puţin două luni
înaintea desfăşurării lor, tuturor unităţilor afiliate sau neafiliate la F.R.R. Societatea organizatoare, poate trimite invitaţii
de participare şi altor societăţi. Societăţile care intenţionează să participe la concurs vor trimite către Societatea
organizatoare, o scrisoare în care se specifică numărul de concurenţi, conducători, antrenori sau alte persoane care vor
însoţi echipa. Această scrisoare va fi expediată cu cel puţin 30 de zile înainte de organizarea concursului şi nu va trebui să
conţină alte informaţii.
B2.3. Nu mai târziu de 15 zile înainte de începerea concursului, societatea organizatoare va trimite în scris
preşedintelui Comisiei centrale de RGA, şi societăţilor care sau conformat prevederilor de la punctul B2.2. următoarele
informaţii:
a) Programul integral al concursurilor cu indicarea momentului şi a locurilor de desfăşurare a tuturor
evenimentelor.
b) Informaţii privind acomodarea, condiţiile de cazare şi masă împreună cu toate detaliile necesare.
Informaţii privind facilităţile de călătorie, trasee, legături între mijloacele de transport, posibilităţi de deplasare
de la aeroport sau gară la hoteluri sau locurile de întâlnire etc.
c)
Detalii tehnice
frecvenţele şi puterea emiţătoarelor folosite.
tipul de antenă folosit pentru banda de 3,5 Mhz.;
media altitudinii din zona de concurs, dacă aceasta depăşeşte 1000 m. peste nivelul mării;
caracterul zonei de concurs ( denivelări, zone periculoase, zone inaccesibile, reţele de electricitate, radiorelee
sau staţii de emisie oficiale, perturbaţii electrice, magnetice sau de altă natură, etc.;
d)
Alte informaţii utile despre echipamente necesare în concursurile RGA, etc.
B2.4. Societatea organizatoare distribuie societăţilor înscrise documente cât mai complete pentru înscrierea
participanţilor, care vor fi completate şi returnate organizatorului cu cel puţin 24 de ore înainte de prima şedinţă a juriului de
concurs.
B2.5. Societăţile participante vor suporta cheltuielile de transport, cazare şi masă pentru perioada concursurilor.
B2.6. Cheltuielile administrative şi tehnice vor fi asigurate de către organizator.
B2.7. Societatea organizatoare va asigura condiţii convenabile din punct de vedere financiar pentru diferite tipuri de
cazare. Societăţile participante pot să-şi asigure singure cazarea, iar Societatea organizatoare trebuie să fie pregătită pentru a
acorda asistenţă în caz de solicitare a acesteia.
B2.10. Concursul CUPA SILVER FOX se vor organiza în fiecare an la începutul lunii octombrie.
B3. Juriul de concurs.
B3.1. Juriul de concurs va fi format din următorii membrii:
-un preşedinte al juriului
-tehnicianul de concurs
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-arbitrul principal
-conducatorii echipelor.
-pentru lamuriri suplimentare pot fii chemati ceilalti arbitrii pecum si concurentii vizati prin contestatii.
B3.2. Preşedintele juriului va fi un membru al Consiliului director al Clubului Sportiv Silver Fox. Arbitrii de la start,
sosire, emiţătoare, staţia de ascultare, vor fi arbitrii nominalizaţi de către Arbitrul Principal. Arbitrul principal şi tehnicianul de
concurs, sunt numiţi de către Societatea organizatoare.
B3.3. Antrenorii echipelor participante pot asista la sedintele juriul de concurs dar nu vor avea drept de vot.
B3.4. Juriul trebuie să se întâlnească cu o zi înaintea fiecărei competiţii pentru ca să aprobe următoarele:
a) timpul limită, care în raport de dificultatea terenului va fi între 100 – 140 de minute.
b) succesiunea plecărilor în concurs, care a fost propusă de organizator.
La sfârşitul fiecărei competiţii juriul se va întâlni să discute şi să valideze rezultatele.
B3.5. În cazurile contestaţiilor sau a unor discuţii contradictorii, hotărârea va fi luată prin vot deschis. In caz de
egalitate la vot, arbitrul principal va avea ultimul vot şi va rămâne valabilă decizia sa.
B3.6. În timpul competiţiei , toţi membrii juriului vor purta ecusoane asigurate de către Societatea organizatoare.
B3.7. Deciziile Juriului sunt definitive şi nu se pot schimba.
C. DETALII TEHNICE
C1. Detalii generale.
C1.1. Concursul va fi organizat

pe benda de 3,5 Mhz. si va avea doua etape. Fiecare etapa se va desfasura in zile

diferite. .
C1.2. Este absolut interzis să dai sau să primeşti orice ajutor, de la orice persoană, inclusiv de la alţi concurenţi. (cu
exceptia situatiilor de pericol pentru integritatea sportivilor) Deasemenea este interzisă folosirea în concurs a oricăror mijloace de
transport de către concurenţi. Sancţiunea este descalificarea ambilor concurenţi care au primit sau acordat ajutor.
C1.3. Concurenţii vor evita degradarea sau distrugerea bunurilor din zona de concurs, ale altor concurenţi sau terţe
persoane.
C1.4. Sportivii concurează în toate competiţiile pe riscul şi pe răspunderea lor.
C1.5. In cazul unei furtuni sau altor calamităţi naturale, preşedintele juriului are dreptul de a întrerupe concursul şi de
a rechema concurenţii în zonele de adunare.
C2. Detalii tehnice.
C2.1. Zona şi terenul în care se organizează competiţia va fi predominant împădurită. Diferenţele de nivel nu vor
depăşii 200 m. Societatea organizatoare va alege prudent terenul, luând în considerare orice risc care poate fi dăunător sănătăţii
concurenţilor. Vor fi evitate zonele cu autostrăzi, cale ferată, liniile electrice de înaltă tensiune, versanţii abrupţi, cu animale
sălbatice, şerpi veninoşi, etc.
C2.2. Nici un emiţător nu va fi instalat mai aproape de 750 m. de la start. Distanţa dintre două emiţătoare nu va putea fi
mai mică de 400 m. Distanţa dintre start şi sosire, luând în considerare trecerea pe la toate emiţătoarele ascunse, va fi între 5 şi 10
km. măsuraţi în linie dreaptă pe hartă.Arbitrul şi operatorul vor fi bine ascunşi în apropierea emiţătorului şi în nici un caz nu
vor sta lângă emiţător.
C2.3. La nu mai mult de 3 m. de fiecare emiţător, se va instala o prismă în trei laturi în culorile roşu şi alb, pe care se va
înscrie numărul şi frecvenţa de lucru a emiţătorului. Pe această prismă va fi ataşat sau montat dispozitivul de înregistrare.
C2.4. Cinci emiţătoare ascunse, vor emite pe frecvenţele de 3,5 Mhz. în următoarea ordine:
În primul minut:
emiţătorul nr. 1 va emite literele MOE
În al doilea minut:
emiţătorul nr. 2 va emite literele MOI
În al treilea minut:
emiţătorul nr. 3 va emite literele MOS
În al patrulea minut:
emiţătorul nr. 4 va emite literele MOH
În al cincilea minut:
emiţătorul nr. 5 va emite literele MO5
Această secvenţă se va repeta după al cincilea minut, când emiţătorul nr l va emite în minutul 6 şi aşa mai departe.
Un al şaselea emiţător va fi plasat la intrarea culuarului de sosire, se va comporta ca o baliză şi va emite continuu literele MO.
Emiţătoarele de 3,5 Mhz. vor folosi tipul de emisie A1A.
Viteza de transmitere va fi între 8 – 12 cuvinte pe minut.
C2.5. Toate emiţătoarele de 3,5 Mhz. vor emite pe frecvenţe cuprinse între 3510 şi 3600 khz. Toate emiţătoarele, cu
excepţia balizelor vor emite pe aceeaşi frecvenţă. Balizele vor emite pe frecvenţe semnificativ diferite de cea a emiţătoarelor de
concurs. Stabilitatea frecvenţei va fi de 0,05 % sau mai bună. Emiţătoarele de 3,5 Mhz. vor avea o putere radiantă între 3 şi 5
waţi.
C2.6.Antenele fiecărui emiţător vor avea caracteristică de radiaţie omnidirecţională. Polarizarea antenelor va fi
verticală pentru 3,5 Mhz.
- Emiţătoarele din teren vor fi pornite numai după ce toate receptoarele concurenţilor au fost depuse la start.
Emiţătoarele vor fi oprite când timpul limită pentru ultima grupă plecată a expirat. In cazuri speciale cum ar fii ratacirea unor
concurenti pe traseu reteaua de emitatoare poate ramane activa.Aceasta decizie poate fii luata de arbitrul principal. Baliza va
transmite în continuare, până când toţi concurenţii s-au întors din zona de concurs.
- Pentru control, toate emiţătoarele vor fi monitorizate şi înregistrate pe toată durata concursului.
C2.7. Verificarea funcţionării tuturor emiţătoarelor se va face la start cu un receptor care are o antenă ne directivă cu
minim 15 minute inaintea startului. Antrenorii sau conducatorii echipelor vor fi convinşi de funcţionarea reţelei de emiţătoare
prin ascultarea recepţiei făcute la staţia de control de la start.
C2.8. La fiecare competiţie va fi montat un panou de afişaj care va cuprinde următoarele informaţii:
- timpul limită;
- un exeplar al hartii pe care vor fii marcate START-ul si SOSIREA;
- legenda simbolurilor de pe hartă;
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- o mostră a prismei şi a dispozitivului de înregistrare;
- emiţătoarele care nu trebuie descoperite de către concurenţii din fiecare categorie;
- regulamentul concursului;
- lantul de comanda si responsabilitati al oficialilor;
- frecvenţele emiţătoarelor;
- lista de start cu indicarea orei de start pentru fiecare concurent;
C2.9. În zona de concurs pot intra numai concurenţii şi persoanele oficiale. Pentru spectatori ,vor fi amenajate zone
speciale la start şi sosire.
C2.10. Un SERVICE NET care foloseşte radiotelefoane, va fi asigurat de către Societatea organizatoare. Acesta va
realiza legătura radio între start, sosire, arbitrii de la staţiile de emisie şi va lucra pe o frecvenţă care să nu deranjeze receptoarele
concurenţilor.
C2.11. La start şi la sosire vor fi cronometre astfel aşezate încât fiecare concurent să poată verifica veridicitatea timpilor
înscrişi pe taloanele lor de concurs.
C2.12. Societatea organizatoare va asigura un serviciu medical permanent, iar la SOSIRE un punct medical de urgenţă.
C2.13. Concurenţii nu vor folosi medicamente interzise, iar Juriul va putea face verificări antidoping înainte şi după
concurs.
C2.14. Societatea organizatoare are responsabilitatea ca emiţătoarele folosite să fie conforme cu prevederile
regulamentului, să deţină , dacă este cazul, autorizarea de lucru în zonele de concurs şi să fie operate doar de persoane autorizate.
C3. Întocmirea listelor de start.
C3.1. Procedura de întocmire.
La biroul de prezentare vor fi pregătite două urne, ( una pentru fiecare etapa ) cu tichete ( bilete ) numerotate.
Numărul de tichete din fiecare urnă, va depăşii cu 50% numărul concurenţilor. Aceste tichete vor fi bine amestecate în urne.
Conducătorul echipei va extrage din urnă câte un tichet pentru fiecare sportiv, separat pentru fiecare etapa de
concurs. Conducătorul echipei va repartiza numerele extrase fiecărui sportiv şi va înregistra pe evidenţa sa numele sportivului,
categoria şi banda de concurs. Ordinea de plecare în concurs a sportivilor este cea a numerelor extrase, în ordine crescătoare.
După terminarea extragerii la sorţi a ordinei de plecare, Societatea organizatoare va completa şi va preda
conducătorilor de echipe o listă care va conţine numai numele echipelor şi rubricile privind numele şi prenumele concurenţilor,
categoria la care participă precum şi alte date solicitate de organizator cum ar fi : indicativul, data naşterii, clasificări sportive,
etc. Va preda deasemenea conducătorului numerele de concurs pentru toţi sportivii din echipa respectivă, care vor fi distribuite
conform hotărârii conducătorului de echipă.
Conducătorii de echipă vor completa lista primită şi o vor preda organizatorului cel mai târziu până la ora 20,00 în ziua
de dinaintea concursului.
C3.2. In cazul în care nu sunt un număr egal de sportivi pentru fiecare categorie, grupele la start pot fi formate din 1, 2,
3, sau patru concurenţi.
C3.3. Numerele de start (identificare), asigurate de către organizator pentru fiecare concurent vor fi valabile pentru
ambele etape.
C4. Întocmirea clasamentelor şi decernarea premiilor.
C4.1. Vor fi întocmite clasamente individuale pentru fiecare categorie, prin adunarea rezultatelor din cele doua etape.
În caz de egalitate, câştigător va fi concurentul mai tânăr. Vor fi acordate diplome pentru toţi concurenţii.
C4.2. Vor fi întocmite clasamente pe echipe , bărbaţi şi separat femei.
Nu vor intra în clasamente concurenţii care nu au descoperit nici un emiţător în timpul limită sau care au depăşit
timpul limită, indiferent de numărul de emiţătoare descoperite. Aceştia vor fi înscrişi în clasamente ca participanţi.
Rezultatul unei echipe va fi calculat prin
adunarea tuturor staţiilor descoperite de câte un sportiv din fiecare
categorie şi de suma timpului realizat de către aceştia. Nu vor fi clasate în concurs echipele care nu vor avea în componenţa lor
cel puţin trei sportivi din categorii diferite. Dacă sunt mai mulţi concurenţi la o categorie, se va socoti rezultatul cel mai bun al
unui sportiv din categoria respectivă.
C4.3. În cazul în care două sau mai multe echipe au rezultate egale, acestea vor împărţii locurile apropiate.
C4.4. Echipele care se clasează pe locurile I la fiecare categorie stabilită mai sus vor fi declarate câştigătoare ale
concursului CUPA Silver Fox şi vor primii cupe şi diplome. Echipele clasate pe locurile II şi III la fiecare categorie, vor primii
cupe sau plachete şi diplome.
C4.5. Participanţilor în competiţii li se pot acorda premii şi cadouri de către Societatea organizatoare sau de către
sponsori.
C5. Contestaţiile.
C5.1. Orice contestaţie privind rezultatele competiţiei vor fi înmânate de către conducători, în scris, Preşedintelui
Juriului. Contestaţiile vor fi făcute în scris, la cel mult o oră după anunţarea rezultatelor competiţiei. Contestaţiile, vor fi
verificate de către Juriul concursului iar hotărârea va fi adusă la cunoştinţa sportivilor în aceeaşi zi.
D. REGULI PENTRU CONCURENŢI.
D1. Echipamentul concurenţilor.
D1.1. Fiecare concurent se va prezenta la start cu echipamentul său personal:
- unul sau mai multe receptoare;
- antena sau antene potrivite;
- echipament de concurs corespunzător;
- baterie sau baterii potrivite;
- busolă sau radio busolă;
- planşetă pentru hartă.
D1.2. Concurenţii pot folosi orice tipuri de receptoare sau de antene în timpul concursului, dar acestea nu trebuie să
prezinte radiaţii parazite la mai mult de 10 m. Juriul poate cere testarea receptoarelor înainte de concurs şi va interzice folosirea
celor ne corespunzătoare.
D1.3. Societatea organizatoare va asigura pentru fiecare concurent:

4
a) un tichet de start care va fi folosit ca un card de identitate dealungul traseului competiţiei;
b) o hartă a zonei de concurs. Punctele de start şi sosire vor fi clar marcate pe hartă;
c) numerele de start vor fi astfel concepute încât să poată fi fixate pe faţa şi pe spatele tricoului.
D2. Desfăşurarea concursului:
D2.1. La sosirea în zona de start, concurenţii vor depune receptoarele de concurs şi pe cele de rezervă, la locul indicat
de către arbitru, pentru fiecare echipă.
D2.2. Receptoarele împreună cu hărţile şi tichetele de concurs, vor fi înmânate concurenţilor cu 10 minute înainte de
startul lor.
D2.3. Concurenţii vor pleca în traseu în grupe de maxim 5, la începutul fiecărui ciclu de emisiune, adică atunci când
începe să lucreze emiţătorul nr. 1. Grupele vor pleca în concurs din 5 în 5 minute.
D2.4. La start vor fi montate două culuare cu o lungime între 50 şi 250 de metri. Sfârşitul fiecărui culuar nu trebuie să
fie văzut nici de la start nici de la sfârşitul celuilalt culuar. La intrarea pe fiecare culuar vor fi afişate categoriile de concurenţi
care vor pleca în concurs pe respectivul culuar.
D2.5. La semnalul de start, concurenţii pot porni receptoarele şi vor alerga pe culuare până la capătul lor, de unde vor
începe căutarea emiţătoarelor din teren. Concurenţii nu se vor opri în culuar decât în cazul unei defecţiuni de receptor.
D2.6. Dacă un concurent are o defecţiune la receptor, se poate întoarce la linia de start pentru a lua un receptor de
rezervă. Cu această ocazie nu va discuta decât cu unul dintre arbitrii de la start. Timpul pierdut este pe seama concurentului ( nu
se va da alt timp de start).
D2.7. Emiţătoarele care trebuie descoperite de concurenţi sunt următoarele:
-Seniorii vor căuta toate emiţătoarele;
-Senioarele nu vor căuta emiţătorul nr. 4;
-Juniorii nu vor căuta emiţătorul nr. 3;
-Junioarele nu vor căuta emiţătorul nr. 2;
- Veterani Femei emiţătorul nr. 1;
-Veterani Bărbaţi ;
- -Juniorii mici (sub 15 ani) nu vor căuta emiţătoarele 3 şi 4;
-Junioarele mici (sub 15 ani) nu vor căuta emiţătoarele nr. 5 şi 1
-Organizatorul poate stabilii pentru unele categorii şi altă variantă de descoperire a emiţătoarelor.
Ordinea de descoperire a emiţătoarelor este la libera alegere a concurenţilor.
D2.8. Descoperirea fiecărui emiţător ascuns va fi marcată pe tichetul de concurs, de către fiecare concurent, prin
sistemul de marcare stabilit de organizator.
D2.9. După ce concurentul a descoperit toate emiţătoare stabilite pentru categoria sa, sau câte a putut descoperii în
timpul limită va alerga la sosire folosind harta şi semnalele balizei. Baliza nu trebuie marcată pe tichetul de concurs.
D2.10. Concurenţii vor ajunge la linia de sosire intrând pe un culoar care va avea o lungime între 50 şi 100 metri. Este
interzisă intrarea pe culuar prin alte părţi deoarece la începutul acestuia se află un dispozitiv de marcare şi înregistrare. Timpul
de terminare al concursului va fi marcat pentru fiecare sportiv la trecerea liniei de sosire şi va fi anunţat imediat de către un
arbitru. După trecerea liniei de sosire, concurentul va preda arbitrului tichetul de concurs şi numerele de start. Pierderea sau
nepredarea imediată a tichetului de concurs şi a numărului de start atrage descalificarea concurentului. Este recomandat ca între
start şi sosire să nu fie o distanţă prea mare.
E. DISPOZIŢII FINALE
E1. Toate aspectele şi problemele legate de aceste concursuri care nu au fost specificate în prezentul regulament, pot fi
discutate şi rezolvate de către Juriul de concurs .
E2. Schimbarea sau modificarea unor prevederi ale prezentului regulament pot fi făcute de către Consiliul director al
Clubului Sportiv Silver Fox.
E3. Nu pot participa la aceste competiţii sportivii care nu sunt legitimaţi la un club sau asociaţie sportivă şi care nu
prezintă viza medicală.
E4. Sportivii care comit acte de indisciplină în timpul concursurilor pot fi sancţionaţi cu descalificarea. Sportivii şi
antrenorii care aduc injurii juriului de concurs sau au un comportament ne civilizat, pot fi sancţionaţi cu retragerea dreptului
de a mai participa în competiţiile oficiale al CUPEI SILVER FOX pe timp de unul sau mai mulţi ani. Sancţiunea poate fi dată de
către cluburile sau societatea organizatoare care sustin intrecerea sportiva.

Deva la 22.08.2007

Presedinte
Marius Pantilimon

