IARU Regiunea 1
Field Day - YO
- regulament -

Începând cu anul 1933, în SUA se organizează o serie de activităţi
pentru a demonstra capacitatea radioamatorilor de a se organiza şi de a asigura
legături radio în portabil, din corturi, prin centre de operare pentru situaţii de
urgenţă şi fără acces la reţeaua de alimentare cu energie electrică. Sunt
excelente momente pentru propaganda pentru cunoaştere a
radioamatorismului în rândul tinerilor şi pentru publicitate în rândul
oficialităţilor.
În Europa, se organizează o activitate asemănătoare, cu aceeaşi
denumire, dar la alte date, cu regulamente diferite. Amploarea organizatorică
însă, este mai mică (în SUA participă anual peste 30.000 radioamatori), dar
reprezintă ocazia excelentă de a ieşi în natură şi de a îmbina aceasta cu un
concurs radio. În fiecare an se poate ajunge la numere de concurs de peste
1000 … Activitatea are un real succes în Germania şi Rusia, şi încercăm să o
dezvoltăm şi în România (n.t).
Pentru dezvoltarea acestui fenomen radio, IARU Regiunea I a creat un
regulament cadru al acestui concurs, dar fiecare ţară are libertatea de a adăuga
sau modifica părţi din el, după dorinţa şi specificul fiecăreia. În ultimii ani,
din România au participat doar câteva staţii, unele dintre ele trimiţând fişele
de concurs la DARC (7 staţii la ediţia CW 2011), altele la FRR sau altele
deloc. Este la urma urmei un concurs a cărui miză este activitatea în sine, în
aer liber, un concurs de antrenament, de testare a puterii de organizare pentru
situaţii deosebite. Un concurs în care pasiunea face mai mult decât locul
ocupat!
Analizând unele regulamente naţionale, (Anglia, Irlanda, Germania,
Africa de Sud), în cele ce urmează am propus un regulament naţional. De
menţionat faptul că participanţii trebuie să îşi de-a consimţământul ca fişele
de concurs trimise spre managerul naţional al concursului să accepte să fie
retrimise, la cerere, altor societăţi, pentru verificare-arbitrare.

Organizator: A.R.R.
Scop: Cluburi şi radioamatori sunt invitaţi să îşi testeze noi antene şi
configuraţii de lucru, în conditii în care alimentarea de la reţea lipseşte, din
cort sau adăpost improvizat (rulote, etc.). Este o ocazie pentru cei care nu au
posibilitatea, acasă, sa instaleze o antenă.
Date: Etapa de CW – Primul sfârşit complet de săptămână din luna
iunie
(pentru 2015, 6-7 iunie)
Ore: CW - iunie: sâmbătă 15.00 până duminică 14.59 UTC.

Etapa de SSB - Primul sfârşit complet de săptămână din luna
septembrie.
Ore: SSB - Septembrie: sâmbătă 1300 – duminică 1259 UTC.

Benzi: 10-160 metri (fără benzile WARC).
Categorii:
A - Clasa restrânsă, un singur operator, multi band (SOMB)
B - Clasa restrânsă, multioperator, multi band (MOMB)
C - Clasa "Open", un singur operator – QRP (SOQRP)
D - Multioperator, un singur emiţător, până la 100 w (MOSTX 100W)
E - Multioperator, un singur emiţător, peste 100 w. (MOST up 100w)
F - Staţii fixe

Numai staţiile fixe se pot alimenta din reţeaua de energie electrică.
Restul categoriilor de staţii se vor alimentare din surse independente:
generator, solar, eolian, hidro, acumulatori, baterii.

IMPORTANT:
Clasa restrânsă: Va folosi numai un echipament de emisie recepţie şi
o singură antenă simplă (dipol, verticală, loop), amplasată la maxim 15 m de
sol, suspendată în maxim 2 puncte şi va folosi o putere de maxim 100 W.

Participanţii la categoriile A, B, C, D, E: vor fi amplasaţi la o distanţă
de minim 100 m de orice clădire permanentă. Începerea montării staţiei va fi
făcută cu cel mult 24 de ore înainte de începerea concursului. Staţiile din
aceste categorii vor folosi terminaţia /P, /M, /MM sau /AM.
Control: RST + 001. Dacă o staţie lucrată nu transmite un număr serial,
aceasta se va înscrie în log cu numărul serial 000.
Punctaj:

Un QSO între staţii fixe – 0 puncte
Un QSO cu staţii fixe din Europa - 2 puncte,
Un QSO cu staţii fixe DX - 3 puncte.
Un QSO cu staţii paortabile din Europa - 4 puncte,
Un QSO cu staţii portabile DX – 6 puncte.

Multiplicatori: Fiecare ţară DXCC / WAE contează 1 punct, pe fiecare
bandă.
Scor final: Numărul total de puncte obţinute din legături, înmulţit cu
numărul total de multiplicatori.

LOG-urile: Se trimit maxim în a treia zi de luni de după concurs
(pentru telegrafie, 22 iunie 2015), la managerul naţional, în format
CABRILLO, la adresa radioclubul.romaniei@yahoo.ro
CLASAMENTE:
Organizatorul publică pe site şi în revista MAGAZIN YO, clasamentul
staţiilor participante.
Staţia cu cel mai mare punctaj la fiecare categorie va primi diploma
FIELD DAY YO.
Staţiile participante sunt de acord, prin trimiterea LOG-ului, ca acesta
să poată fi re-trimise, prin e-mail, la cererea unui responsabil FD din altă ţară
pentru arbitrare.

