CLUBUL SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE SUCEAVA
Secţia de Radioamatorism – YO8KGA
Asociaţia Sportivă „Dorna DX Grup” Vatra Dornei – YO8KRR

CUPA BUCOVINEI
Ediţia a VII-a – 2022
ORGANIZATOR : CLUBUL SPORTURILOR TEHNICO-APLICATIVE SUCEAVA
ASOCIAŢIA SPORTIVĂ „DORNA DX GRUP” VATRA DORNEI
1. SCOP: Stimularea interesului radioamatorilor pentru fostele regiuni istorice ale României şi în
special pentru regiunea istorică BUCOVINA (la origine Buchenland = Ţara fagilor).
2. DATA: Ultima zi de luni din luna octombrie (31 octombrie pentru anul 2022).
- Etapa 1: 15:00.00 - 15:59.59 UTC (17:00.00 - 17:59.59 ora locală)
- Etapa 2: 16:00.00 – 16:59.59 UTC (18:00.00 – 18:59.59 ora locală)
3. BENZI / MODURI DE LUCRU: 80 m
- SSB- intre 3675 -3775 khz
- CW - intre 3510 -3560 khz
4. APELUL IN CONCURS:
- in SSB “Apel concurs Cupa BUCOVINEI”
- in CW “TEST BA” sau “TEST YO”
5. CATEGORII DE PARTICIPANŢI:
A: Staţii de club, indiferent de modul de lucru;
B: Staţii de club care transmit prefixul „BA”, indiferent de modul de lucru;
C: Staţii individuale numai SSB;
D: Staţii individuale numai CW;
E: Staţii individuale mixt (SSB şi CW);
F: Staţii individuale care transmit prefixul „BA”, indiferent de modul de lucru;
G: Staţii operate de juniori (radioamatori sub varsta de 18 ani) – indiferent de modul de lucru.
Aceştia vor menţiona vârsta în secţiunea ’’Soapbox’’.
H: Receptori
Staţii care transmit grupul de litere ‘’BA’’ (Bucovina):
a) staţiile de club sau individuale fixe de radioamatori care la momentul concursului activează
dintr-un amplasament autorizat situat pe teritoriul regiunii istorice Bucovina (vezi Anexa nr.1);
b) orice staţie individuală de radioamator al cărui operator este născut în regiunea istorică
Bucovina ** şi care activează în momentul concursului din afara acestei regiuni (de ex. YO7GDB,
YO3DAX etc). În aceasta situaţie logul de concurs va cuprinde la secţiunea “Soapbox” informaţii
privind locul naşterii acestuia (localitate, judeţ);
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c) orice staţie individuală de radioamator al cărui operator se simte motivat de origini familiare
(bunici, părinţi, locuind cu aceştia a studiat în şcoala elementară (gimnazială) în instituţiile de
învăţământ din zona istorică Bucovina. În această situaţie logul de concurs va cuprinde la secţiunea
“Soapbox” informaţii privind motivarea intenţiei de a transmite prefixul BA (de ex. YO7HKM etc);
d) orice staţie portabilă/mobilă de radioamator care, la momentul concursului activează dintr-un
amplasament situat pe teritoriul regiunii istorice Bucovina. În această situaţie logul de concurs va
cuprinde la secţiunea “Soapbox” informaţii privind locaţia din care s-a operat (localitate, judeţ, careu
locator sau coordonate geografice dupa caz, etc.);
e) radioamatorii participanţi la catogoria „G”(staţii operate de juniori) trebuie să menţioneze în
logul de concurs, la secţiunea “Soapbox” informaţii privind data naşterii.
BUCOVINA (vezi Anexa nr.1): Cu privire la limitele acestei regiuni, participanţii în general dar în
special cei de la categoriile “B” şi ’’F” vor consulta informaţiile existente pe situl Wikipedia cu privire la
subiectul ‘’Bucovina’’, mai ales hărţile ”Demographic composition of Bukovina in 1930, with the 1940
border drawn in the centre” şi “Harta etnografică a Bucovinei întocmită pe temeiul recensământului
oficial din 1910 de I. NISTOR”.
Staţiile de radioamatori din alte ţări se vor încadra la categoria de participanţi C, D, E şi G,
după caz, în condiţiile specificate mai sus.
Staţiile din afara Regiunii Istorice Bucovina care utilizeaza în mod nejustificat grupul de
litere ‘’BA’’ vor fi tratate ca staţii care au comis abateri de la regulament şi vor fi descalificate. Punctele
acordate de aceste staţii rămân valabile pentru ceilalţi participanţi. Acestea vor figura în clasament la
capitolul "Staţii descalificate"
6. CONTROL: RS(T) + cod control serial începând cu 001 + două litere ce reprezintă prefixul judeţului
(BU pentru Bucuresti). Participanţii de la categoriile ‘’B’’ şi ’’F’’ vor transmite grupul de litere ’’BA’’.
Participanţii care lucrează din afara ţării vor transmite prefixul internaţional al ţării lor.
7. PUNCTAJ:
a) O staţie de club, YO sau străină, oferă 4 puncte în SSB şi 6 puncte în CW;
b) O staţie individual, YO sau străină, ofera 2 puncte în SSB şi 4 puncte în CW;
c) O staţie de club, YO sau străină, care transmite prescurtarea “BA” acordă 8 puncte
indiferent de modul de lucru;
d) O staţie individuală, YO sau străină, care transmite prescurtarea “BA” acordă 6 puncte
indiferent de modul de lucru;
e) Staţia cu indicativul special YR8BA acordă 10 puncte indiferent de modul de lucru;
f) Receptorii primesc două puncte pentru recepţionarea completă a unui qso în SSB şi 4 puncte
pentru recepţionarea completă a unui qso în CW. O recepţie completă trebuie să cuprindă ora şi
minutul (UTC), indicativul staţiei recepţionate, controlul transmis şi indicativul corespondentului.
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8. MULTIPLICATOR:
a) Pentru categoriile A, B, C, D, E, F şi G: numărul de judeţe, inclusiv cel propriu, plus numărul de
prefixe străine (ER,UR,etc.) plus fiecare participant care transmite prefixul ‘’BA’’, o singură
dată pe fiecare etapă, indiferent de modul de lucru.
b) Pentru categoria H nu există multiplicator.
NOTA:
În fiecare etapă, cu o staţie se poate lucra o singura dată în SSB şi o singură dată în CW,
între legături fiind obligatoriu un interval de timp de cel puţin 5 minute. Legăturile se vor
efectua pe segmentele de bandă alocate pentru fiecare mod de lucru.
9. SCORUL: suma punctelor din legături înmulţită cu suma multiplicatorilor din cele două etape.
10. CLASAMENTE:
a. Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie de participare.
b. Se întocmeşte un clasament general care include toţi concurenţii de la categoriile A,C,D, E şi
G.
c. Clasamentele vor fi făcute publice prin intermediul emisiunii QTC şi a website-ului oficial a
Federaţiei Române de Radioamatorism precum şi a website-ului www.radioamator.ro.
11. PREMII:
a. Se acordă un premiu special constând într-un echipament GPS marca GARMIN participantului
la categoria „G”(Juniori) care a obţinut scorul cel mai mare.
b. Concurenţii situaţi pe primele 3 locuri de la fiecare categorie primesc diplome tipărite iar
urmatorii 10 clasaţi vor primi diplome în format electronic. Restul concurenţilor vor primii
diplome de participare în format electronic.
c. Cupa Bucovinei se va acorda concurentului care a obţinut punctajul cel mai mare în concurs.
12. REGULI DE ARBITRAJ:
Se anulează legaturile ambilor corespondenţi pentru:
- recepţionarea greşită a indicativului sau controlului transmis de corespondent;
- o diferenţă de timp mai mare de 5 minute înscrisă în loguri pentru aceeaşi legătură;
- o diferenţă de timp mai mică de 5 minute la înscrierea în log a legăturii cu aceeaşi staţie la
schimbarea modului de lucru în cursul aceleaşi etape;
- în cazul legaturilor duble se punctează prima legatură validă înscrisă in log;
- arbitrii pot solicita operatorilor care au transmis prefixul ‘’BA’’ informaţii suplimentare;
- legăturile cu staţiile care nu trimit logurile de concurs nu vor fi validate;
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- logurile transmise dupa termenul regulamentar nu vor fi luate în considerare;
- nerespectarea prevederilor Regulamentului pentru Serviciul de Amator din România, a
prezentului regulament de concurs, comportamentul nesportiv, utilizarea oricăror mijloace
neradioamatoriceşti pentru efectuarea legăturilor (ca de exemplu telefonul, internetul, etc.) vor fi
considerate motive suficiente pentru descalificare. In aceste situatii decizia organizatorilor va fi
oficială şi finală;
- arbitrajul se va efectua electronic cu softul realizat de către Domnul Mărgărit IONESCU
(YO9HG).
13. TERMENE/ADRESA DE PRIMIRE A LOGURILOR ŞI ANUNŢAREA REZULTATELOR:
 logurile in format electronic tip ‘’Cabrilio’’ sau pe suport de hârtie (tipărite sau scrise de mână) şi
scanate, vor fi trimise în maxim 10 zile de la finalizarea concursului la adresele de e-mail
yo8sgm@yahoo.com şi yo9hg@yahoo.com;
 rezultatul analizei logului va fi transmis, în format electronic, de către YO9HG pe adresa de email a participantului;
 eventualele nelămuriri privind rezultatul analizei logului pot fi transmise în maxim 5 zile de la
primirea rezultatului pe adresele de e-mail yo9hg@yahoo.com şi yo8sgm@yahoo.com .
Participanţii în concurs, utilizatori ai aplicaţiei software N1MM, au la dispoziţie modulul udc
realizat de către Cristian TOŞU (YO8CT). Acesta poate fi solicitat la adresa de e-mail
yo8sgm@yahoo.com .
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