Concursul “CUPA ELEVILOR” - 2019
Unde scurte
Organizator: Palatele și cluburile copiilor din țară (prin rotație); În 2019-Palatul Copiilor Reșița
Desfășurare:

A treia zi de luni a lunii aprilie, în 2019 15 aprilie
Etapa I: 15-16 UTC (18-19 ora locală după orarul de vară)
Etapa II: 16-17 UTC (19-20 ora locală). În cazul în care nu se va trece la
orarul de vară, etapele vor fi după orele locale, respective 18-19 & 19 – 20)
Benzi și moduri de lucru: 80m
- CW 3510-3560 KHz
- SSB 3675-3775 KHz.
Cu aceași stație se poate lucra o data în CW și o data în SSB în
fiecare etapă;
Categorii de participare:
-A individual până la 18 ani împliniți în anul concursului;
-B stații de club ale palatelor și cluburilor copiilor (sau unități școlare) cu unul sau mai
mulți operatori până la 18 ani împliniți în anul concursului;
-C stații de club ale palatelor și cluburilor copiilor (sau unități școlare) cu unul sau mai
mulți operatori peste 18 ani;
- D alte stații individuale și cluburi;
- E receptori (indifferent vârsta)
- F stații din afara YO cu operatori vorbitori de limbă română;
Controale: - Stațiile de categoriile A, B și C vor transmite controlul RS(T) plus un cod format din
3 cifre (prima cifră cea din indicative, cifrele 2 și 3 reprezintă vârsta operatorului) + prescurtarea
județului;
- Stațiile de categoriile D și F vor transmite controlul RS(T) plus un cod format din 3 cifre
(dintre care prima este cifra 1, cifrele 2 și 3 reprezintă vârsta operatorului) + prescurtarea
județului (AA pentru cei din afara YO);
- 1 QSO cu stații categoria A și B = 5 pct. SSB și 10 pct. CW
- 1 QSO cu stații categoria C = 4 pct. SSB și 8 pct. CW
- 1 QSO cu stații categoria D = 2 pct. SSB și 4 pct. CW
- Stațiile de categoria F punctează în funcție de vârsta operatorului (5 și 10
respectiv 2 și 4 puncte);
- Receptorii primesc același număr de puncte;
- În cazul unei greșeli de recepție/transmitere a codului, punctajul se înjumătățește la
ambii corespondenți. Pentru 2 sau mai multe greșeli – zero puncte/QSO;
Punctaj:

Multiplicator: în fiecare etapă: fiecare județ, inclusiv cel propriu + fiecare stație categorie A,B și
F (ce contează în plus ca multiplicator față de județ).
Scor: - pe etapă: suma punctelor din legături x multiplicatorul pe etapă;
- final: suma scorurilor din cele 2 etape;
Clasamente/premii: - Clasamente separate pentru fiecare categorie;
- Diplome primilor 6 clasați la fiecare categorie;
- Cupa Elevului revine stației care realizează cel mai mare scor;
- În funcție de sponsori vor fi acordate cupe, respectiv medalii,
primilor 3 clasați la fiecare categorie;
Termen/adresă: în 10 zile la organizatorul din anul respective;
Pentru 2019: Palatul Copiilor, Str. Ateneului Nr. 1, 320112 Reșița, Caraș
Severin;
Prin email la yo2dfa@yahoo.com sau pcresita@gmail.com

