Regulamentul concursului

”RADIO-CLUB CRAIOVA - CV5”
ediția din anul 2022
ORGANIZATOR: Clubul Sportiv Municipal Craiova
PARTENERI:
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Dolj
Federația Română de Radioamatorism
SCOP: Omagierea radioamatorilor care în anul 1926 au înființat Asociația ”Radio Craiova”
și mai apoi ”Radio-Club Craiova”, folosind inițial indicativele CV5AS și CV5BI.
DATA / ORE: A patra zi de luni, din luna martie.
28 martie 2022 în două etape:
etapa I-a 15.00 – 15.59 UTC
etapa a II-a 16.00 – 16.59 UTC
CATEGORII:

A = SSB
B = CW
C = MIXED
D = CHECKLOG
E = SWL

FRECVENȚE : CW: 3510 – 3550 kHz;
SSB: 3675 – 3775 kHz.
CONTROL: RS(T) urmat de numărul serial (începând cu 001 la prima legătură și
continuând crescător până la terminarea concursului), după care se adaugă prescurtarea
județului propriu, sau BU pentru București.
PUNCTAJ: 1 QSO = 2 puncte;
MULTIPLICATOR: pentru fiecare etapă: numărul județelor lucrate (inclusiv cel propriu) și
BU pentru București.
SCOR: suma punctelor x suma multiplicatorilor, din ambele etape.

Mențiuni:
- sunt interzise QSO-urile cross-mode;
- într-o etapă se poate lucra cu aceeași stație o data în CW și o dată în SSB, dar la o
diferență de timp de minim 5 minute;
- într-o etapă multiplicatorul (inclusiv cel propriu) contează o singură dată, indiferent de
modul de lucru;
CLASAMENTE: se vor întocmi clasamente pentru fiecare categorie.
PREMII: - Primii trei clasați la fiecare categorie primesc diplome.
- Trei premii acordate prin tragere la sorți, din rândul tuturor participanților
clasificați în concurs, indiferent de locul ocupat.
- Dipolma PELENDAVA-CRAIOVA se poate solicita gratuit dacă în timpul
concursului s-au efectuat cel puțin trei QSO-uri cu stații membre ale CSM Craiova.

LOGURILE DE CONCURS *(exemple mai jos): se vor trimite în termen de 7 zile de la
terminarea concursului, astfel:
- PREFERABIL logul în format Cabrillo, trimis la adresa de email: yo7kaj@gmail.com
la rubrica “subject” se scrie numai indicativul folosit în concurs;
- sau, log scris pe hârtie, expediat la adresa:
CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL CRAIOVA
C.P. 107, RO-200850 CRAIOVA, OP 1
Județul Dolj
Situația primirii logurilor va fi afișată zilnic pe pagina Facebook a grupului YO7KAJ - RADIO
CSM Craiova.

ARBITRARE :
Pentru categoriile A,B și C, la fiecare QSO:
Punctarea ambilor corespondenți:
- se acordă două puncte QSO-ului dacă :
- nu există diferențe între cele declarate de ambii corespondenți;
- diferența de timpi nu depășește 5 minute.
- se cotează cu zero puncte, dacă:
- s-a efectuat QSO-ul cross-mode;
- sunt diferențe mai mari de 5 minute între timpii declarați de către corespondenți;
- sunt mai putin de 5 minute la un QSO cu aceeași stație, la schimbarea modului de
lucru.

Multiplicatorul dintr-o etapă se anulează pentru QSO-ul cotat cu zero puncte, dar se
cotează ca multiplicator în cazul efectuării altui QSO corect având același multiplicator.
La receptori (SWL), se acordă două puncte pentru o recepție corectă a unui QSO
(indicativ + control + prescutarea județelor ale ambilor corespondenți).

LISTA MEMBRILOR CSM Craiova care au intenția de a participa la acest concurs va fi
afișată cu două zile înaintea concursului pe pagina Facebook a grupului YO7KAJ - RADIO CSM
Craiova.
PROGRAME RECOMANDATE:
- HAMWARE, alegând concursul Cupa Moldovei; autor George Ivancea YO9HSW
- LYOTEST alegând concursul Cupa Moldovei; autor Margarit Ionescu YO9HG
- N1MM Logger+ folosind UDC-ul de la Cupa Moldovei
- MHR Log; autor Nikolaus Kintsch DL5MHR
- Log OffLine; autor Daniel Motronea YO9CWY

*

Exemple de log în formatul Cabrillo.
Trebuie să conțină următoarele câmpuri:
pentru Cabrillo 2.0

START-OF-LOG: 2.0
CONTEST: Radio-Club Craiova - CV5
CALLSIGN: indicativul folosit în concurs
CATEGORY: A; B; C; D; E (unde: A=SSB; B=CW; C=MIXED; D= CHECKLOG; E=SWL)
OPERATORS: pt. stațiile de club, indicativele operatorilor
NAME: Prenume NUME
ADDRESS: adresa pentru corespondență
SOAPBOX: dacă este cazul: solicit Diploma "PELENDAVA-CRAIOVA"

pentru Cabrillo 3.0
START-OF-LOG: 3.0
CALLSIGN: indicativul folosit în concurs
CONTEST: Radio-Club Craiova - CV5
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP; MULTI-OP; CHECKLOG; SWL
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: SSB; CW; MIXED
CATEGORY-POWER: LOW
OPERATORS: pt. stațiile de club, indicativele operatorilor
NAME: Prenume NUME
ADDRESS: adresa pentru corespondență
ADDRESS-CITY: localitatea
ADDRESS-POSTALCODE: codul poștal
ADDRESS-COUNTRY: Romania
EMAIL: adresa de email
SOAPBOX: dacă este cazul: solicit Diploma "PELENDAVA-CRAIOVA"
Pentru cei care nu folosesc încă programe de concurs și nu sunt familiarizați cu spațierea
coloanelor din formatul Cabrillo
Rândul* explicativ al coloanelor de mai jos nu se scrie în log; pentru a fi mai ușor de urmarit denumirea
coloanelor necesare, nu s-a respectat aici spațierea normală dintre coloanele:
*
banda mod data
UTC MYCALL
QSO: 3500 PH 2022-03-22 1501 YO0XXX
QSO: 3500 CW 2022-03-22 1503 YO0XXX
END-OF-LOG:

RST Nr.tx Jud.tx CALL
59
001 AA
YO0YYY
599 002 AA
YO0ZZZ

RSTrx Nr.rx Jud.rx
59 003 BB
599 007 CC

Pentru arbitrarea electronică, logul dvs. trebuie să aibă următoarele SPAȚIERI între coloane:
Distanța dintre coloane este de un (1) spațiu, notat aici cu: / Liber=1 /
QSO: / Liber=1spațiu /Banda=5caractere (pentru benzile de 1,8 3,5 și 7 se scrie de exemplu: spațiu
liber3500 adică în total 5 caractere)/ Liber=1 /Mod lucru (PH sau CW)=2 / Liber=1 /DATA=2022-03-28
(=10 caractere) / Liber=1 /UTC=4 / Liber=1 /MY CALL=13 (ex. YO0XXX urmat de un nr. de spații libere
până la completarea celor 13 caractere) / Liber=1 /RST tx=3 (pentru SSB: 59 spațiu liber, adică 3 caractere) /
Liber=1 /Nr.tx=3 / Liber=1 / Judet tx=2 / Liber=1 /CALL=13 13 (ex. YO0YYY urmat de un nr. de spații
libere până la completarea celor 13 caractere) / Liber=1 /RST rx=3 (pentru SSB: 59 spațiu liber, adică 3
caractere) / Liber=1 /Nr.rx=3 / Liber=1 /Judet rx=2 / Liber=1 / / Liber=1 /

Mai multe referiri despre istoricul radioamatorismului craiovean
sunt expuse în site-ul cu caracter istoric, autor fiind regretatul nostru
coleg Sabin Popescu, YO7EA. Site-ul a rămas neactualizat la dorința
autorului.

Vă dorim mult succes!

