
REGULAMENT 

″CUPA POMPIERILOR″ 
 

 

ORGANIZATOR Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta  "Delta" al  Judetului Tulcea  
 

DATA   A doua vineri din luna septembrie (13.09.2019) 
 

SCOP    Omagierea eroilor pompieri cazuti la datorie si a transmisionistilor din aceasta structura. 
 

ORA DE DESFASURARE  15
00

 – 17
00

 UTC în doua etape: 

etapa  I    = 15
00

 – 15
59

 UTC 

etapa  II   = 16
00

 – 16
59

 UTC 
 

MOD DE LUCRU / BANDA    SSB: 3700 – 3760 KHZ 

 

CATEGORII – o singura categorie 
- radioamatori care au activat sau activeaza in cadrul Ministerului Afacerilor Interne 

- celelalte statii YO 
 

CONTROALE  Staţiile MAI:           RS + 001 (nr. de ordine al legaturii) + PZ (“Pavel Zăgănescu”) 

                     Celelalte statii YO: RS + 001 (nr. de ordine al legaturii) + prescurtare judet 
                                       

PUNCTAJ    1 QSO cu o statie YO acorda 2 puncte 

                           1 QSO cu o statie MAI acorda 4 puncte 

                    1 QSO cu statiile YO4AJ sau YO4KCC acorda 10 puncte 
  

SCOR FINAL   Suma punctelor din cele 2 etape, nu exista multiplicator 
 

OBSERVATII  

                Cu o statie se poate lucra o data in fiecare etapa, iar legaturile duble se anuleaza 

                Pentru ca o legatura sa fie valida trebuie ca: 

                             - indicativele celor doua statii sa fie inscrise corect 

                             - controlul RS + nr. de ordine al legaturii sa contina maxim o eroare 

                             - diferenta de timp dintre legaturile inscrise la cei doi parteneri sa fie de cel mult +/- 5 minute; regula 

nu se aplica la trecerea de la o etapa la alta 

                             - se penalizeaza cu 50% punctajul pe legatura in cazul unei erori la controlul RS + nr. de ordine 
           
PREMII   Locurile  I – III  primesc cupe 

                  Locurile IV - VI primesc diplome 
 

TRANSMITERE LOG  în termen de 20 zile de la data desfăşurării concursului astfel: 

- Logurile pe hartie la adresa: Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Delta”  al Judetului Tulcea - 

str. 1848  nr. 16 Tulcea – pentru Cupa Pompierilor - in atentia Geanta Cornel  

- Logurile electronice numai in format cabrillo (exemplu mai jos) pe adresa  – yo4aj@yahoo.ro 

Software recomandat pentru fisa log:  Logix – LogOff 

                                                                  Hamware – Ziua Telecomunicatiilor 
 

 
 

 

Concursul va fi arbitrat cu programul oferit de Gheorghe Oproescu  - YO4BKM. 
 

Secretarul competiţiei 

YO4AJ -   Geantă Cornel 

mailto:yo4aj@yahoo.ro

