CAMPIONAT DE UNDE SCURTE MULTIBAND AL ROMANIEI - YO DX HF Contest
Data
Ultimul weekend al lunii august (25 - 26 august 2007)
sambata 12 UTC - duminica 12 UTC (24 ore)
Benzi si moduri de lucru
80 - 10m, exeptand benzile WARC, pe portiunile de banda corespunzatoare
modului de lucru ales (CW si SSB).
Sunt interzise QSO-urile pe portiunile de banda rezervate traficului
DX.
Categorii de participanti
Pentru statiile YO
A seniori individual (clasele I si a II-a)
B juniori individual (clasa a III-a)
C QRP (indiferent de clasa de autorizare, max. 5 W output)
D statii de club (maximum doi operatori) E. Un singur operator, o
singura banda. (nu se acorda titlu de Campion ) Incadrarea la acesta
categorie se face la cerere, dar statia va figura in clasamentul
general A, B sau C.
Pentru statiile straine
A single operator single band
B single operator multi band
C multi operator multi band (maximum doi operatori)
Apelul de concurs
CQ TEST YO (CW) sau CQ CONTEST YO (SSB)
Controale
Statiile YO transmit RS(T) + prescurtarea judetului
Statiile straine transmit RS(T) + numarul de ordine al legaturii
(incepand cu 001)
Punctaj si multiplicatori pentru statiile YO
Un QSO cu o statie europeana - 4p
Un QSO cu o statie DX - 8p
Multiplicator - numarul tarilor (conform DXCC) diferite pe fiecare
banda
Nu sunt permise QSO-uri cu alte statii YO
Punctaj si multiplicatori pentru statiile straine
Un QSO cu o statie din YO - 8p
Un QSO cu o statie din afara propriului continent - 4p
Un QSO cu o statie din propriul continent - 2p
Un QSO cu o statie din propria tara - 1p
Multiplicator - numarul tarilor (conform DXCC) + numarul judetelor
diferite pe fiecare banda. Tara YO (Romania) nu se considera
multiplicator
Scor final
[Suma punctelor din legaturi] X [Suma multiplicatorilor din toate
benzile]
Alte reguli
La oricare dintre categoriile de participare este permisa folosirea

numai a unui singur emitator (un singur semnal transmis pe o
frecventa/banda).
Este permis un singur QSO cu aceeasi statie pe aceeasi banda,
indiferent modul de lucru.
Nu se permit legaturi mixte (cross-mode sau cross-band).
Legaturile sunt valabile numai intre statiile amplasate terestru.
Legaturile cu statii AM (aerian mobile) sau MM (maritim mobile) nu sunt
valabile.
Statiile straine vor transmite la schimbarea benzii sau a modului de
lucru, numarul de ordine in continuarea celui precedent.
La schimbarea benzii sau a modului de lucru, numarul de ordine se
transmite in continuarea celui precedent.
Dupa schimbarea benzii sau a modului de lucru, statia trebuie sa ramana
pe banda si modul de lucru ales cel putin 10 minute, cu exceptia
situatiei cand schimbarea benzii sau modului de lucru ar aduce un nou
multiplicator.
Folosirea sistemelor de informare DX (DXCluster) este incurajata.In
sensul de a lua informatii si nu de a te auto-anunta!
Judete YO
YO2 = AR CS
YO3 = BU IF
YO4 = BR CT
YO5 = AB BH
YO6 = BV CV
YO7 = AG DJ
YO8 = BC BT
YO9 = BZ CL
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Penalizari
In Campionatul de Unde Scurte Multiband al Romaniei - YO DX HF nu este
permisa folosirea indicativelor speciale. Statiile care folosesc
indicative speciale (altele decat cele permanente alocate de catre
IGCTI) vor fi trecute la Check Log.
Violarea regulamentului de participare sau punctarea de QSO-uri
incorect efectuate sau dublu cotate in procent de mai mult de 10% din
numarul total de QSO-uri, duce la descalificarea statiei participante.
Deciziile comisiei de arbitraj sunt finale si nu pot fi contestate.
Reguli pentru completarea logului
Utilizarea logurilor in format electronic este incurajata si este
recomandata.
Logurile Cabrillo sunt recomandate dar, vor fi acceptate si loguri
editate in text ASCII, ordonate cronologic. In acest caz va trebui
trimisa si o fisa totalizatoare, editata tot ca text ASCII. Nu se
accepta loguri in Microsoft Word sau Excel!
Fisele electronice vor fi trimise prin posta electronica la adresa
yodx_contest@hamradio.ro si vor trebui sa contina informatii privind
clubul din care fac(e) parte operatorii (operatorul) din Romania.
Logurile electronice trimise prin e-mail vor fi automat confirmate de
catre server si expeditorii vor fi informati despre procesul de
verificare a logurilor.
In cazul participantilor, care trimit fise de concurs pe suport de
hartie, acestea trebuie sa contina urrmatoarele date, pe coloane:
Data | Ora UTC | Indicativ | RST Tx | Cod Tx | RST Rx | Cod Rx |
Multiplicator | Puncte
Se intocmesc fisiere pentru fiecare banda in parte.
Se recomanda sa folositi fisele standard pentru concursuri YO pe care

le tipariti la imprimanta pe hartie alba de format A4.
http://www.radioamator.ro/articole/img/17_3.jpg
Este necesar a se completa si o fisa centralizatoare din care sa
rezulte punctajul pe benzi si punctajul final.
http://www.radioamator.ro/articole/img/17_4.jpg
In fisa centralizatoare trebuie sa fie clar specificata categoria de
participare si structura sportiva din care face parte. In caz contrar,
statia participanta va fi considerata la categoria A (pentru statiile
romanesti) sau la categoria C (pentru statiile straine).
In cazul statiile colective trebuie mentionate numele si indicativele
operatorilor (maximum doi operatori).
Fisele centralizatoare sau fisierul electronic trebuie sa contina si
adresa postala la care vor fi trimise prin posta diplomele de
participare si clasamentele, conditiile tehnice ale statiei, precum si
angajamentul prin care operatorul (operatorii) declara ca a respectat
intocmai regulamentul de rediocomunicatii pentru serviciul de amator
din tara in care a operat si regulamentul de participare in concurs.
Fisele de participare trebuie trimise in termen de 10 de zile de la
data desfasurarii concursului.
Adresa postala: Campionat YO DX HF Contest, P.O. Box 22-50, 014780
Bucuresti - ROMANIA
E-mail: yodx_contest@hamradio.ro
Clasamente si premii
Se intocmesc clasamente separate pentru fiecare categorie.
Locurile I la fiecare categorie (mai putin categoria C si E) primesc:
- titlul de "Campion international al Romaniei" (daca sunt minimum 10
participanti in acea categorie)
- medalia de campion
- tricoul de campion
- alte premii, decernate de sponsori
Locurile II si III primesc diploma si medalia.
Locul I, II si III la categoria C si E primesc:
- diplome din care rezulta locul obtinut
- alte premii, decernate de sponsori
Obs: Se intocmesc clasamente monobanda si pentru statiile YO, statii
ce vor fi incluse in clasamentul general la categoria din care fac
parte si pot primi premii in functie de sponsorizari (nu primesc titlul
de Campion). Toate statiile straine primesc clasamentul final, impreuna
cu regulamentul pentru concursul YO DX HF din anul urmator.

