FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE RADIOAMATORISM
CLUBUL SPORTIV C.F.R. ORAVIȚA
CLUBUL OLD TIMERS ROMANIA

CUPA OTC ROMÂNIA
Federația Română de Radioamatorism;
Clubul Sportiv C.F.R. Oravița;
OTCR
Prima zi de duminică din luna aprilie a fiecărui an în 2 etape.
Etapa I: 05.00 – 05.59 UTC;
Etapa a II-a: 06.00 – 06.59 UTC; (pentru 2021 – 4 aprilie)
Banda/moduri de lucru: 3,5 MHz CW și SSB pe porțiunile de bandă prevăzute:
CW: 3510 – 3560 KHz;
SSB: 3675 – 3775 KHz;
Cu o stație se poate lucra într-o etapă atât în CW cât și în SSB
Categorii de participanți: A – Stații operate de membrii OTCR;
B - Stații operate de tineri în vârstă de maximum 18 ani împliniți
în anul concursului;
C - stații individuale și de club operate de nemembrii OTCR în
vârstă de peste 18 ani;
Controale:
Stațiile de categoria A vor transmite controlul RS(T) + numărul de
ordine al legăturii începând cu 001+ literele OTC;
Stațiile de categoriile B și C vor transmite controlul RS(T) +
numărul de ordine al legăturii începând cu 001 +
prescurtarea județului, sau BU pentru stațiile din București;
Numărul de ordine se transmite în continuare de la o etapă la alta
Punctaj:
Un QSO cu stații de categoria A = 5 puncte;
Un QSO cu stații categoria B sau C = 2 puncte;
Un QSO cu stația YO2KJG = 10 puncte, cu mențiunea că această
stație nu intră în clasament;
Nu există multiplicatori;
Scorul pe etapă este dat de suma punctelor din această etapă;
Scorul final este dat de suma scorurilor celor două etape;
Participanții sunt rugați ca pe fișa recapitulativă (sau în
header) să menționeze structura sportivă afiliată la FRR din care
fac parte și adresa unde doresc să primească un eventual
premiu;
Premii:
primul clasat la fiecare categorie primește Cupa OTCR;
primii 3 clasați la fiecare categorie primesc diplome cu condiția ca
la categoria respectivă să fie cel puțin 10 participanți;
Termen/adresă:
10 zile de la data desfășurării concursului la: ORZA OVIDIU, Str.
Gurghiului Nr. 4, Sc.B, Et. 2, Ap. 6:, 320207 Reșița, Caraș –
Severin, sau yo2dfa@yahoo.com
Regulă specială:
Stația care în urma unui CQ sau QRZ stabilește un QSO este
obligată să facă QSY de ± 3 KHz, lăsând frecvența liberă
corespondentului, care apoi va respecta același procedeu;
Excepție face YO2KJG care nu intră în clasament, fiind
organizator.
Organizatori:

Data/Ora desfășurării:

