REGULAMENTUL
de desfăşurare a concursului anual
“CUPA TRANSMISIONISTULUI”
Data/ore: În cea mai apropiată zi de luni de ziua de 14 iulie, în două etape, anul
acesta în data de 14.
Etapa I
= 15.00 – 16.00 U.T.C.
Etapa II
= 16.00 – 17.00 U.T.C.
Benzi/Mod de lucru:
80m, CW = 3510 – 3560 Khz;
SSB = 3675 – 3775 Khz;
Categorii de participanţi:
A
Staţii operate de cadre militare active sau în rezervă, inclusiv cluburi
militare;
B
Staţii de club (1 – 2 operatori);
C
Individual seniori (staţii de clasa I + II);
D
Individual juniori (staţii de clasa III);
E
Receptori.
Controale: RS(T) + 001 (în continuare în etapa următoare) + judeţ/BU (pentru YO3),
TRS (pentru staţiile din categoria A).
Punctaj:
1 QSO YO(ER)-YO(ER), TRS-TRS = 2 puncte pentru un QSO în SSB şi 4 puncte
pentru un QSO în CW;
1 QSO YO(ER)-TRS, = 4 puncte pentru un QSO în SSB şi 8 puncte pentru un
QSO în CW;
Receptorii primesc acelaşi punctaj pentru o recepţie completă(o staţ]ie nu poate
apare de mai mult de 5 ori/etapă).
Multiplicator: Fiecare jude] + cel propriu + fiecare sta]ie TRS/etapă, acestea se trec
fără prefixul YO în coloana prefix.
În fiecare etapă cu o staţie se poate lucra în CW şi înca o dată în SSB pe porţiunea
de bandă rezervată modului de lucru respectiv, dar ca multiplicator contează o
singură dată.
Scor pe etapă Suma punctelor din legături îmulţită cu multiplicatorul pe fiecare
etapă.
Scor final: Suma scorurilor din cele două etape.
Clasamente: Clasamente separate pentru fiecare categorie. Primii 3 clasaţi la
fiecare categorie vor primi diplome.
“Cupa Transmisionistului” se atribnuie staţiei care a realizat cel mai mare scor
indiferent categoria de participare.
Termen pentru log 30 zile, la adresa:
CERCUL MILITAR CARANSEBEŞ (pentru YO2KJW), Str. NICOLAE
BĂLCESCU Nr.5, CARANSEBEŞ- 324500.
sau yo2kjw@yahoo.com.
Invitaţi Radioamatorii din ER.

