Extras din Regulament - rezumat
Prezentul regulament se aplica concursului internaţional/naţional ,,Maraton radio US” ediţia a XIa, concurs iniţiat şi coordonat de prof. Kovacs Imre – YO2LTF de la Clubul Copiilor ,,Valea
Jiului” – Petrosani. ,,YO2KQK”. Concursul este in ,,Radio -unde scurte” ( similar cu ON LINE).
1. Obiectivul general /scopul :
- dezvoltarea interesului pentru ştiinţă şi tehnică;
- atragerea unui număr cit mai mare de elevi către activităţile de radioamatorism .
- sensibilizarea elevilor şi a profesorilor interesaţi de electronică, atragerea acestora într-un
concurs radio.
- Cooptarea tinerilor radioamatori în ,,Reţeaua naţionala de urgenţă”
2. Etape :
Vor fi două etape de câte o oră :
1. 05.06.2021 de la ora 15-16 UTC , [ 18-19 CFR] în banda de 80m.
2. 06.06.2021 de la ora 7 -8 UTC , [ 10-11 CFR] în banda de 40m.
Vom posta rezultatele concursului pe site-ul cercului la adresa : www.yo2kqk.kovacsfam.ro , iar
impresiile concurenţilor le vom însera în revista noastră ,,HOBBY’’ – revistă on line cu
ISSN –L = 2069- 7228, disponibilă la adresa : http://yo2kqk.kovacsfam.ro
Concursul va avea următoarele categorii :
A. individual
a) Categoria ,,A”
9-12 ani
premiul I,II.III.
[ cu indicativ propriu- individual ]
b) Categoria ,,B”
13-15 ani
premiul I,II,III
[ cu indicativ propriu- individual ]
c) Categoria ,,C”
16-18 ani
premiul I,II,III
[ cu indicativ propriu -individual ]
d) Categoria ,,D” peste 18 ani
premiul I,II,III
[ cu indicativ propriu -individual ]
e) Categoria ,,E” stații străine [ din afara țării ]. premiul I,II,III [individual sau club ].
B. Echipaje
a) Categoria ,,F” - Echipajele vor avea o singură categorie , vor concura cu indicativul
staţiei colective [a clubului /exemplu –YO2KQK].
C. Receptori
Categoria ,,G” Tineri radioamatori fără indicativ de emisie – receptori – pe aceleaşi
categorii de vârstă .[ categoriile A,B,C,D,E.]
8. Punctaje/ controale :
O legatura radio între doi concurenţi valorează 2 puncte , o legătura cu indicativul staţiei
organizatoare YO2KQK valorează 10 puncte. Cu fiecare concurent se poate lucra doar o
singură dată pe zi ,în banda de frecvenţe alocate concursurilor radio SSB [3650-3750
KHz], respectiv [7060-7150 KHz] pentru banda de 40 m. Legaturile duble nu se
punctează.
Locurile I.II.si III, vor primi diplome. Nu se acordă multiplicatoare.
Controlul este cel obişnuit în astfel de concursuri : RS + cod din trei cifre [prima cifră =
cifra din indicativ, a doua cifră este vârsta operatorului] + prescurtarea judeţului .
TERMENUL DE PRIMIRE A LOGURILOR ESTE 30.06.2021 [ DATA POȘTEI].

Adresa de trimitere loguri : yo2ltf@yahoo.com
prof. coord. concurs

Imre Kovacs – YO2LTF

