
Concurs in Unde ultrascurte 
"CONSTRUCTORUL DE MASINI"- 

In memoriam  
Gheorghe VINEREAN YO5PK 

 
Organizator: Radioclub UNIREA Cluj impreuna cu As. Transilvania Connection 
Desfasurare:  Al treilea weekend complet din luna iunie 
Sâmbata 14.00 UTC- Duminica 14.00 UTC 
Anul acesta se va desfasura in perioada 19 si 20 iunie 2021 
 
Benzi si moduri de lucru 
144, 432, 1296 MHz 
• 144,050-144,150 MHz CW; 144,150-144,400 MHz SSB; 145,200-145,600 MHz 
FM 
• 432,050-432,150 MHz CW; 432,150-432,500 MHz SSB; 432,500-432,800 MHz 
FM 
• 1296,050-1296,150 MHz CW; 1296,150-1296,500 MHz SSB;  
1296,500-1296,800 MHz- FM 
 
Categorii de participare 
• SOMB. Individual pe toate benzile  
• MOMB. Stati de club pe toate  benzile 
 
Controale 
RS(T) + 001 (categoriile B si D pe fiecare banda, celelalte în continuare) + WW QTH 
locator. 
 
Punctaj 
• 1 km = 1 pct 144 MHz 
• 1 km = 2 pct 432 MHz 
• 1km = 4pct 1296 MHz 
 
 
 



Reguli Specifice:  
• pentru fiecare banda se întocmeste fisa de concurs separata. 
• la fiecare legatura se completeaza toate datele. 
• se va face descrierea aparaturii si antenelor folosite + comentarii 
asupra propagarii. 
• legaturile cu statiile straine se coteaza  

• Orice log va fi luat în considerare dacă contine cel putin 3 legături confirmate cu 
staţii din YO.. 

• cu o statie se poate lucra o singura data pe o banda. 
• se recomanda evitarea frecventelor alocate pentru DX, MS, EME, etc. 
   Fiecare indicativ , poate participa la o singură categorie care va fi specificată în 
logul de concurs. 
   Cu o staţie se poate lucra o singură dată pe o bandă, indiferent de modul de 
lucru. 
   Orice log va fi luat în considerare dacă contine cel putin 3 legături confirmate cu 
staţii din YO. 
   Pentru banda de 1296 Mhz şi cel puţin o legatura cu o staţie din alt district YO. 
Sunt valabile şi se punctează legăturile atât cu staţii din YO cât şi din afara YO. 
   Nu se iau în considerare legăturile via repetoare, VoIP (tip Echolink). 
 
Clasament  / Premii 
Se întocmeşte clasament separat pentru fiecare categorie după cum urmeaza: 
▪ SOMB (144, 432, 1296) 
▪ MOMB (144, 432, 1296) 
Primii trei clasati primesc diplome. 
Primul clasat primeste o cupa. 
 
Termen/adresa 
Expedierea logurilor: 
 Logurile în format exel ,sau EDI se trimit pana in 30 iunie 2021 la adresa 
https://www.amatoradio.ro 
Contestati se acepta in 7 zile de la aparitia clasamentului provizoriu. 
Pentru orice alte întrebări sau probleme va rog să trimiteţi email:  
contest@amatoradio.ro 
 

 


