Asociaţia ”Radioclubul Ion Creangă Tîrgu Neamţ”- YO8KZG
Federaţia Română de Radioamatorism
Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Neamţ
Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ
Casa Culturii ”Ion Creangă” - Tîrgu Neamţ

MARATONUL INTERNAŢIONAL RADIO
”ION CREANGĂ”
Ediţia a XVII-a

18 - 24 Martie 2019

Amintiri despre Luceferi
și Zâne

Organizatori:
– Asociaţia „Radioclubul Ion Creangă Tîrgu Neamţ”- YO8KZG;
– Federaţia Română de Radioamatorism;
– Direcția Județiană pentru Tineret și Sport

Neamț;

– Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ;
– Casa Culturii „Ion Creangă” - Tîrgu Neamţ

Obiective:
– Popularizarea personalităţii și operei marelui povestitor Ion Creangă;
– Activarea benzilor de 3,5 si 7 Mhz;
– Atragerea radioamatorilor pentru participarea

la concursuri și competiţii;
– Promovarea și implicarea copiilor și elevilor în activităţile de radioamatorism.
– Desfăşurare: în perioada 18 -24 Martie 2019.
– Banda și modul de lucru : 3700KHz – 3740KHz si 7080KHz – 7180KHz, numai SSB
– Tema Concursului: "Amintiri despre Luceferi și Zâne"
Categorii de participare:
– ”Laureați”
– A. Staţii individuale Seniori YO (operatori peste 18 ani);
– B. Staţii individuale YL;
– C. Staţii individuale Juniori YO (staţii operate de tineri cu vârsta până în 18
ani, neîmpliniţi până la data de încheierii Maratonului, ce pot fi operatori la
stații de club);
– D. Staţii de club;
– E. Staţii DX;
– F. Receptori.
- Staţiile operate de doamne sau domnişoare vor transmite după indicativul
personal YL. Exemplu: YO2ABC/YL.
- Staţiile operate de juniori vor transmite după indicativul personal JR. Exemplu:
YO3BCA/JR.
Notă:
La Categoria ”Laureați” concurează câstigatorii Indicativului de Aur din edițiile
precedente a Maratonului. Ei vor transmite Indicativul personal + ultimile doua cifre ale
anului când au primit Indicativul de Aur. Exemplu YO5GHA/03.

Staţii care acordă puncte:
Indicative speciale:
1. YR8TGN,

”Tîrgu Neamț”
2. YP8IC, ”Ion Creangă”
3. YP8ME, ”Mihai Eminescu”
4. YP8VM, ”Veronica Micle”

25 puncte
25 puncte
25 puncte
25 puncte

Staţii de club:
1.
2.
3.

YO8KZG
YO8KZC
YO8KOJ

”Humulești”
”Școala Domnească”
”Amintiri din copilărie”

15 puncte
15 puncte
15 puncte

”Luceafărul”
”Mătușa Mărioara”
”Smărăndița”
”Moș Nechifor Coțcariul”
”Bădița Vasile”
”Popa Duhu”
”Stan Pățitul”
”Nică a lui Ștefan Apetrei Ciubotariul”
”Povestea lăcrămioarelor”
”Albăstrelele”
”Ivan Turbincă”
”Harap Alb”
”Moș Chiorpec”

10 puncte
5 puncte
5 puncte
5 puncte
5 puncte
5 puncte
5 puncte
5 puncte
5 puncte
5 puncte
5 puncte
5 puncte
5 puncte

Staţii individuale:
I0/YO7LKW
2. YO8REM
3. YO8SEQ
4. YO8ROY
5. YO8REL
6. YO8DGN
7. YO8SCN
8. YO8ACR
9. YO8XEN
10. YO8ACC
11. YO8RXH
12. YO8ACO
13. YO8ACU
1.

Condiţii pentru obţinerea Diplomei ”ION CREANGĂ”:
Pentru toate categoriile:
– Realizarea

a minimum 140 de puncte în perioada 18 - 24 Martie 2019 cu cel puţin 13
indicative diferite, lucrate o singură dată pe parcursul maratonului, fără
multiplicator.
– Pe întreaga durată de desfășurare a Maratonului este obligatoriu să aveți
lucrate cel puțin 2 din indicativele speciale: YR8TGN, YP8IC, YP8ME și YP8VM;
– Operatorii indicativelor speciale nu acordă puncte și de pe indicativul personal!
Condiţii de participare la RADIO - MARATONUL ”ION CREANGĂ”:
Pentru toate categoriile:
– Pe

întreaga durată de desfășurare a Maratonului este obligatoriu să aveți
lucrate cel puțin 2 din indicativele speciale: YR8TGN, YP8IC, YP8ME și YP8VM;
Operatorii indicativelor speciale nu acordă puncte și de pe indicativul personal!
– Se lucrează zilnic, în perioada 18 – 24 Martie 2019 cu staţiile care acordă puncte;
– Cu o staţie se poate lucra de două ori pe zi, o legatură în 3,5 MHz și una în 7 MHz!
– Nu sunt valabile legaturile cross-mode.
– Multiplicator: staţiile individuale.
– Punctaj:
– Se adună punctele realizate într-o zi și se înmulţesc cu multiplicatorul ce reprezintă
numărul de indicative individuale lucrate în ziua respectivă.
– Punctajul final reprezintă totalul punctajelor realizate zilnic.
Clasamente:
Se întocmesc clasamente finale pentru fiecare categorie de participare în ordinea
descrescătoare a punctajelor obţinute;
– Se va întocmi si un clasament al staţiilor care au acordat puncte pe
durata maratonului;
– Clasamentele vor fi publicate în revista „Radiocomunicaţii si Radioamatorism” şi pe
internet. Primii zece clasaţi vor fi anunţaţi la QTC;
– La jurizare se va lua în consideraţie numai extrasele de log întocmite de
operatorii staţiilor ce acordă puncte.
Acordarea diplomelor:
Se acordă diplome si QSL-uri colective tuturor participanţilor care îndeplinesc
condiţiile, indiferent de categoria de participare. Acestea vor fi disponibile pe site-ul
Radioclubului YO8KZG în format PDF personalizate pentru a fi descărcate și printate
de către concurenți.
Pentru primii trei clasaţi de la fiecare categorie diplomele se acordă
gratuit împreună cu premiile.

După publicarea clasamentului participanţii care au îndeplinit condiţiile de obţinere a
diplomei vor trimite, până la data de 15 Iulie 2019, pe adresa Asociaţiei ”Radioclubul Ion
Creangă Tîrgu Neamţ”- YO8KZG următoarele:
– Cererea de Diplomă;
– QSL-urile

de confirmare a legăturilor realizate cu cel puţin 13 staţii ce
acordă puncte (suficient câte un singur QSL pentru o staţie, indiferent de
data când a fost lucrată);
– Copie xerox după CN sau CI, pentru operatorii de la Categoria C;
– Pentru Cluburi se vor preciza indicativele operatorilor;
– Taxa de diplomă: 10 Lei / participant, poate fi plătită prin mandat poştal pe adresa
asociaţiei sau banii în plic împreună cu cererea de diplomă şi QSL-urile;
– Pentru Categoria C diplomele sunt gratuite.
Notă: Nu se mai cer plicuri autoadresate şi timbrate. Nu se mai acceptă contravaloarea
diplomei în timbre poștale.

Premierea:
Primele 3 staţii clasate în ordinea punctajului, la fiecare categorie vor fi premiate de
către organizatori după cum urmează:
– Categoria ”Laureați” – Premiul Special

– Cupa Maratonului Ion Creangă 2019.

– Categoriile A, B, C și E. Stații individuale:

Locul I – Medalia de aur;
Locul II – Medalia de argint;
Locul III – Medalia de bronz.
– Categoria D. Stații de Club:

Locul I – Placheta de aur;
Locul II – Placheta de argint;
Locul III – Placheta de bronz.
– Categoria F:

Locurile I, II si III vor primi Diplome.

Observaţii: Dacă vor exista staţii care au acelaşi punctaj se vor clasa pe
acelaşi loc.
Premiile și diplomele vor fi înmânate fiecărui participant în mod festiv cu ocazia ”Zilelor
Radioclubului Ion Creangă – YO8KZG” – Ediția 2020
Excepţie fac cei care din motive obiective nu pot participa la manifestare și
care vor primi premiul și diploma prin Biroul QSL al FRR sau prin Radiocluburile
la care sunt membri.
Adresa:
Asociaţia ”Radioclubul Ion Creangă Tîrgu Neamţ” - YO8KZG
Căsuța Poștală Nr.2, Oficiul Poștal Nr. 1, Loc. Tîrgu Neamț, Jud. Neamț, RO-615200
Informaţii suplimentare se pot obţine de la orice operator care acordă
puncte. De asemenea se pot obţine informaţii de la organizatorii
concursului:
– Spiridonescu Constantin

– YO8REL, tel. 0740254087, E-mail:

yo8rel@yahoo.com
– Onofrei Teodorian – YO8RJU, tel. 0747870326, E-mail:
yo8rju@yahoo.com

