REGULAMENT
Campionatul Național de Creație Tehnică (CNCT) încurajează promovarea de
proiecte personale cu idei și soluții noi, deschiderea de noi orizonturi tehnice,
îmbunătățirea abilităților tehnice și promovarea competiției între radioamatorii
constructori.
Competiția este deschisă tuturor radioamatorilor din cluburile afiliate FRR, participarea
fiind gratuită.
DATA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII: Este organizat în conformitate cu Calendarul
Competițional Național al FRR pentru anul 2021, în data de 18 septembrie 2021, în cadrul
Liceului Voievodul Mircea Bulevardul Regele Carol I 70, Târgoviște - județul Dâmbovița
începând cu ora 08:00. Informația va fi disponibilă și pe situl FRR, emisiunea QTC și situl
Comisiei Centrale Tehnice.
SECȚIUNILE CAMPIONATULUI:
A. Echipamente și accesorii pentru unde scurte
B. Echipamente și accesorii pentru unde ultrascurte și microunde
C. Echipamente și accesorii pentru HST și RGA, software destinat radioamatorilor,
structuri electronice (µP și µC) cu programele informatice aferente (software) utile în
activitatea de radioamatori, alte echipamente auxiliare.

Notă: Federația Română de Radioamatorism poate stabili alte tematici sau tematici

suplimentare cu cel puțin 6 luni înainte de data concursului, informația fiind disponibilă pe
situl FRR și al Comisiei Centrale Tehnice, în revista FRR și la emisiunea de QTC.
CATEGORII DE PARTICIPANȚI:
1. Individual
2. Echipe: 2 membri legitimați la clubul respectiv
Un participant la o categorie poate prezenta o singură lucrare la o secțiune a concursului.
ÎNSCRIEREA LA CONCURS: se face prin depunerea Fișei de înscriere corespunzătoare
categoriei de participare, Anexa 1a respectiv 1b, completată corespunzător și însoțită
obligatoriu de documentația necesară, cel târziu în data concursului fară a se depăși ora
08:00. După această oră nu se mai admite înscrierea de lucrari.
Nu pot fi înscrise lucrări care:
- au fost prezentate la edițiile anterioare ale CNCT și au fost redenumite și/sau adăugate
1/3

funcționalități minore care nu schimbă în fapt destinația/obiectivul inițial
- au fost realizate individual sau ca membru al echipei de către oricare membru din
comisia de arbitraj.
În vederea jurizării concurenții au obligația să prezinte personal lucrarea și să facă testele
necesare în vederea demonstrării funcționalității. Pentru verificarea parametrilor clamați
este în responsabilitatea concurentului să aducă aparatele și accesoriile necesare
efectuării testelor complete (sursă de alimentare, power-metru/reflectometru,
frecvențmetru, excitator/generator, sarcina artificială și altele, după caz)
CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR: După prezentarea lucrarilor de către
concurenți, fiecare arbitru va acorda un punctaj în funcție de urmatoarele criterii:
1.
2.
3.
4.
5.

Funcționalitate:
Documentație și prezentare:
Originalitate:
Execuție tehnică:
Complexitatea lucrării:

0 - 30 puncte
0 - 20 puncte
0 - 15 puncte
0 - 15 puncte
0 - 20 puncte
-----------------------------TOTAL: 0 - 100 puncte

ARBITRAJ: Va fi asigurat de arbitrii certificați în conformitate cu “Regulamentul cadru de
arbitrare a competițiilor organizate de FRR”.
Nici un membru al comisiei de arbitraj nu poate avea lucrare proprie înscrisa în concurs,
indiferent de secțiune.
Punctajele vor fi acordate fară consultare între membrii comisiei de arbitraj și vor fi
trecute în foile de arbitraj individuale. Coordonatorul comisiei va prelua foile de arbitraj și
le va centraliza în fișa centralizatoare pe secțiuni și categorii, calculând punctajul final în
prezenta tuturor arbitrilor. Lucrarea cu cel mai mare număr de puncte obținute se va clasa
pe locul I, următoarea ca punctaj pe locul II etc, etc.
Clasamentul o dată definitivat, se va afișa la loc vizibil, notându-se ora afișarii (vezi
Anexele 2a, 2b, 3a, 3b, 4a și 4b). Dacă în termen de o oră de la afișarea rezultatelor nu se
depun contestații, clasamentul rămâne definitiv.
În cazul în care există contestații acestea vor fi rezolvate tot în conformitate cu
“Regulamentul cadru de arbitrare a competițiilor organizate de FRR”.
Foile de arbitraj pot fi consultate de către oricare din participanți și vor fi păstrate la sediul
FRR cel puțin un an de la data concursului.
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CLASAMENTE/PREMII:
- Se întocmesc clasamente separate pentru fiecare secțiune și categorie de participare,
conform ANEXA IV.
- Primii clasați la fiecare secțiune și categorie primesc titlul de "Campion Național al
României" dacă au fost lucrari de la participanți din cel puțin patru cluburi diferite afiliate
la FRR, medalia și tricoul de campion.
- Cei clasați pe locurile doi și trei primesc medalii.
- Primii șase clasați primesc diplome.
Concurentul a cărui lucrare cumulează cel mai mare punctaj la criteriul de evaluare
“Originalitate” primește o Diploma de merit.
În măsura posibilităților Comisia poate acorda din fonduri proprii și alte premii după criterii
agreate de membrii acesteia.
Documentațiile care însoțesc lucrarile rămân pe termen nelimitat la dispoziția FRR care le
va publica pe situl Comisiei Centrale Tehnice împreună cu fotografii relevante. În cazul
unor documentații mari, însoțite de scheme și fotografii numeroase acestea vor fi
încărcate pe situri publice de distribuție gratuită de unde pot fi descărcate de doritori în
urma trimiterii unei solicitări prin e-mail (este necesară o invitație personală în acest caz)
PREȘEDINTE FRR
YO9FNP Rabîncă Dan Lucian

Prezentul Regulament a fost discutat și aprobat în ședința Consiliului de Administrație al
FRR din data de 13.11.2019
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