REGULAMENT CUPA SILVER FOX U.S.
ORGANIZATOR: Clubul Sportiv Silver Fox din Deva.
SCOP:
1. Aniversarea a ” 13 ” ani de existenţă a C.S. SILVER FOX.
2. Posibilitatea realizării de legături în U.S.
3. Acordarea trofeului CUPA SILVER FOX pentru lucrul în U.S., a medaliilor, diplomelor şi premiilor asigurate de către club .
DATA, DURATA: Luni 09 Decembrie 2019, intre orele 14.00 – 16.00 UTC.. Practic vor avea loc doua concursuri:
1. Cupa SILVER FOX U.S. – SSB. Etapa I intre orele 14:00-14:30 Etapa II intre orele 14:30-15:00
2. Cupa SILVER FOX U.S. – CW. Etapa I intre orele 15:00-15:30 Etapa II intre orele 15:30-16:00
BANDA, MODURI DE LUCRU: 80 m., CW si SSB, in sectoarele alocate.
CATEGORII DE PARTICIPANTI:
A. Statii de radioamatori din tara, indiferent de categorie si clasa de autorizare.
B. Statii colective si individuale, care au ca operatori membrii ai Clubului Sportiv Silver Fox.
Apel: „test SF” in CW sau „apel Fox” in SSB
CONTROALE:
Statiile de la categoriile A, vor transmite RS(T) iar la prima legatura un cod format din trei cifre dintre care prima este cifra
districtului iar alte doua la alegere, plus prescurtarea judetului (BU pentru Bucuresti).
Statiile de la categoria B vor transmite aceleasi controale ca mai sus dar in loc de prefixul judetului vor transmite SF. In
continuare controalele vor fi transmise tip stafeta. Deci codul primit va fi transmis la urmatoarea legatura.
Fiind doua concursuri separate, la prima legatura in CW se va transmite RST si un cod de trei cifre care poate fi ca la SSB sau
altul.
PUNCTAJ:
1. QSO intre doua statii indiferent de judet = 2 puncte.
2. QSO cu o statie SF = 4 puncte.
MULTIPLICATOR: Fiecare judet inclusiv cel propriu plus fiecare statie SF
SCOR PE ETAPA: suma punctelor din legaturi X suma multiplicatorilor.
SCOR FINAL: suma scorurilor din cele doua etape.
CLASAMENTE, PREMII: Se vor intocmi clasamente separate pentru fiecare concurs, respectiv SSB si CW. Concurentii clasati
pe primele sase locuri la fiecare concurs, vor primi diplome cu locul obtinut, iar ceilalti concurenti vor primi certificate de
participare. Concurentul cu cel mai mare punctaj la fiecare concurs va primi CUPA SILVER FOX. Pentru locurile II si III se vor
acorda plachete. Toate statiile de radioamatori vor putea participa la ambele concursuri, respectiv SSB si CW .
ADRESA DE EXPEDIERE A LOGURILOR: Logurile se pot trimite:
– in format cabrillo la cssilverfox@yahoo.com
– pe fise de concurs, la C.S. Silver Fox C.P. 24 Deva O.P. 1. Cod 330020 Jud. Hunedoara,
TERMEN: 15 zile de la data data concursului.
PRESEDINTE
YO2CWR Marius PANTILIMON
SECRETAR
YO2OS
Ovidiu SUTA

