Cupa României QRP SSB/CW
Ediţia a III-a
Perioada : 06 septembrie 2019 de la ora 15:00 la ora 16:59 ora locală
Organizator: FEDERAȚIA ROMÂNA DE RADIOAMATORISM
Locul de desfășurare: TÂRGU JIU
Modul de desfăşurare: 2 concursuri separate, cu clasamente separate.
- CW - de la ora 15:00 la ora 15:59
- SSB - de la ora 16:00 la ora 16:59.
5. Frecvențe de lucru: CW - 3,505 - 3,560 MHz
SSB - 3,675 – 3,775 MHz
6. Categorii de participanți:
A. Seniori individual – operatori cu vârsta peste 18 ani împliniţi;
B. Juniori individual – operatori care nu au împlinit vârsta de 18 ani pâna la data
concursului.
La competiție pot participa radioamatori romani, membrii în structurile afiliate la F.R.R.,
posesori ai legitimației vizată la zi
7. Controale: Se transmite un cod din 6 cifre care se formează astfel:
- Primele trei cifre reprezintă numărul de ordine al legăturii, începând cu 001.
Următoarele trei cifre se transmit gen “ştafetă”. La prima legătura din concurs grupul de
trei cifre se formează astfel: cifra din indicativul propriu, urmată de vârsta operatorului în
ani împliniți. La legătura următoare, se transmite grupul de trei cifre (ultimele trei)
recepționat la legătura anterioara.
- Exemplu, pentru un operator din districtul 5, în vârsta de 42 de ani:
Legătura 1: T: 001 542
R: 001 934
Legătura 2: T: 002 934
R: 001 756
Legătura 3: T: 003 756
R: 002 444
Legătura 4: T: 004 444
R: 004 718
Legătura 5: T: 005 718
R: 006 971 etc.
Nu există multiplicator.
Pentru cele două moduri de lucru, competiția se desfasoară pe durata unei
singure etape. Pe parcursul concursului legăturile cu o stație lucrată anterior se pot
repeta la un interval de minimum 10 minute între cele 2 legături (ex. Stația YR1XXX care
realizeaza o legatură cu YR1ZZZ la minutul 05 va mai putea realiza o altă legatură cu
YR1ZZZ cel mai devreme la minutul 15.)
Daca o stație lucrează în ambele moduri de lucru, va întocmi loguri separate.
8. Punctaj: O legatura înscrisă corect în logurile ambilor concurenți este cotata cu 1
punct. O greșeala existentă la unul dintre corespondenți atrage anularea legaturii la
ambii participanti (ex.: nerespectarea intervalului de timp între legături, greșeli în
transmiterea / recepționarea controlului tip “ștafeta”).
9. Clasament / Premii: Toţi participanţii vor primi diplome. Primii 3 clasaţi la fiecare
categorie vor primi medalii. Participantul cu cel mai bun rezultat va primi Cupa
României QRP.
10. Fiecare concurent va folosi echipament propriu (transceiver, antena, sursa de energie
şi scule necesare amplasării şi lucrului la staţie). Puterea maximă admisă este de 5 W.
Lungimea elementului radiant al antenei folosite de catre concurenți nu trebuie să
depăşeasca 4 metri.
1.
2.
3.
4.
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Nerespectarea conditiilor tehnice de participare poate duce la descalificarea
concurentului. Organizatorii vor pune la dispoziție amplasamentele de concurs cu
indicativ special.
11. Înscrierea în competiție se poate face pană cel târziu cu doua ore înainte de începerea
acesteia. Taxa de participare este de 15 lei și se va achita de către fiecare concurent
în momentul înscrierii.
Fiecare participant va extrage un plic sigilat în care se va gasi indicativul de concurs,
regulamentul concursului și două file log.
Informaţii şi înscrieri la F.R.R. – Marius Mitruţ – tel. 0730425490.

Secretar general
Marius Mitruţ
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