
REGULAMENTUL CONCURSULUI US - 3,5 MHz

MEMORIAL  SIMION  CIOBANU

(Ediţia I  -  5 septembrie 2011)

ORGANIZATOR:  Radioclubul elevilor - E R 1 K S C - de la liceul HYPERION din oraşul D U R L E Ş T I,
                               Republica Moldova, în colaborare cu Federaţia Română de Radioamatorism.

OBIECTIVE:  Comemorarea personalităţii lui Simion Ciobanu – precursor al radioamatorismului din 
                      Durleşti, iniţierea copiilor de vârstă şcolară în activitatea de trafic radio şi concurs, 
                      sprijinirea începătorilor care nu posedă aparatura necesară de a participa la concursuri.

DATA, ORE: Anual, în prima zi de luni din luna septembrie în două etape:  
Etapa I:  15:00-15:59 UTC 
Etapa a II-a:  16:00-16:59 UTC

FRECVENŢE, MODURI:  CW (3510 – 3560 kHz ) ,  SSB (3675 – 3775 kHz). Cu aceeaşi staţie se poate 
lucra în ambele moduri într-o etapă, dar la un interval de timp de 5 minute.

CATEGORII DE PARTICIPARE:  
 categoria A - STAŢII TANDEM ;
 categoria B - COPII  (până la 12 ani împliniţi la data desfăşurării concursului);
 categoria C - JUNIORI MICI (între 12 şi 15 ani împliniţi la data desfăşurării concursului);
 categoria D - JUNIORI MARI (între 16 şi 17 ani, împliniţi la data desfăşurării concursului);
 categoria E - YL/XYL (cu vârsta de peste 18 ani împliniţi la data desfăşurării concursului);
 categoria F - SENIORI (operatori cu vârsta de peste 18 ani împliniţi la data concursului) ;  
 categoria G - SWL (radioamatori receptori).

  

NOTĂ : s-a introdus categoria STAŢII TANDEM în ideea de a  facilita participarea în echipă a unui 
număr NELIMITAT de operatori (de la staţii de club sau de la cele individuale). Categoriile A, B, C, D 
cuprind atât băieţi cât şi fete de vârstă şcolară. 

CONTROALE: RS(T) + un număr de cod alcătuit din 3 cifre + prefixul raionului (ER) sau al judeţului(YO).
Numărul de cod, transmis pe toată durata concursului, este format astfel: 

 prima cifră va fi cea din indicativ;
 următoarele două cifre reprezintă vârsta în ani împliniţi a operatorului. Operatoarele YL/XYL 

transmit  ØØ (zero, zero), iar JUNIOARELE mici şi mari vor transmite vârsta reală;
Acest „număr de cod” este constant pe toată durata concursului.

PUNCTAJ: 
- Un QSO cu o staţie din categoriile B, E acordă 6 puncte în SSB şi 12 puncte în CW;
- Un QSO cu o staţie din categoria C acordă 4 puncte în SSB şi 8 puncte în CW;
- Un QSO cu o staţie din categoria D acordă 2 puncte în SSB şi 4 puncte în CW;
- Un QSO cu o staţie din categoria F acordă 1 punct în SSB şi 2 puncte în CW . 

Pentru categoria G (SWL) se acordă punctajul QSO-ului recepţionat (cu condiţia înscrierii ambelor 
indicative şi controale schimbate de cei doi corespondenţi ! ). 



MULTIPLICATOR  PE  ETAPĂ: numărul de raioane şi judeţe, inclusiv cel propriu.  La categoria SWL 
(receptori) nu există multiplicator.  

SCOR  PE  ETAPĂ: suma punctelor înmulţită cu multiplicatorul etapei.  

SCOR FINAL:  suma scorurilor din cele două etape.

CLASAMENTE, PREMII:  organizatorii concursului memorial oferă «CUPA SIMION CIOBANU» staţiei 
INDIVIDUALE sau TANDEM cu scorul cel mai mare. Primii 7 clasaţi de la fiecare categorie vor primi
diplome. Clasamentele oficiale distribuite tuturor participanţilor vor fi prezentate pe 
www.er1ksc.org.md , www.hamradio.ro , www.radioamator.ro , în revista R&R şi difuzate prin 
emisiunea QTC a F.R.R.  

Diplome speciale vor fi atribuite pentru:  

1. Staţia TANDEM cu cei mai mulţi operatori, cu condiţia efectuării a minimum 7 QSO-uri de către 
fiecare dintre aceştia;
2. Cel mai tânăr operator;  
3. Cel mai vârstnic operator;
4. YL-ul şi XYL-ul cu cel mai mare punctaj;
5. Cel mai mare punctaj în CW;  
6. Cel mai mare punctaj în SSB.  

Vor fi acordate şi alte premii speciale în funcţie de sponsorizări. Numele sponsorilor vor fi menţionate 
odată cu difuzarea clasamentelor.

LOGURI: recomandabil în format CABRILLO, dar se admit şi pe hârtie (text, doc). În ambele cazuri se 
vor specifica adresele poştale ale concurenţilor. Staţiile TANDEM vor înscrie numele operatorilor 
participanţi în timpul concursului pe fişa SUMMARY sau în SOAPBOX. Logurile întârziate nu se 
validează, se verifică şi vor fi trecute la rubrica LOG CONTROL.

TERMEN/ADRESE expediere: 15 zile de la data desfăşurării memorialului. Electronic, obligatoriu la 
următoarele două adrese: er1ac@yahoo.com şi radioamator.md@gmail.com . Poştal, pe adresa:  
Andrei CIOBANU-ER1AC,  P.O. Box 2995, MD-2071, CHIŞINĂU, Republica Moldova - cu menţiunea
"Pentru Cupa Simion Ciobanu" .

PENALIZĂRI: Greşelile de indicativ sau de cod recepţionat, precum şi înscrierea legăturilor la o 
diferenţă mai mare de 5 minute, anulează punctajul pentru ambele staţii. 

Membrii radioclubului ER1KSC, ER1AC-ANDREI şi

RADIOAMATOR.MD@GMAIL.COM

VĂ UREAZĂ MULT SUCCES !

tel.: (+373)69-73-73-88



ANEXĂ:

Raioanele din Rep. Moldova  ( prefixul raionului ER ) : 

ER1 =  C NS ST CR DB HC IL CL OR
ER2 = TR BN AN GR SL SV CS CI  
ER3 = BL GL FL RB FA SG TL RZ UN
ER4 = BR OC SR ED DN RS DR CA SD
ER5 = CH CD TA CM BS VC CT LV  

Judeţele din România   ( prefixul judeţului YO ) :

YO2 = AR CS HD TM 
YO3 = BU IF  
YO4 = BR CT GL TL VN
YO5 = AB BH BN CJ MM SJ SM
YO6 = BV CV HR MS SB
YO7 = AG DJ GJ MH OT VL
YO8 = BC BT IS NT SV VS
YO9 = BZ CL DB GR IL PH TR


