REGULAMENT
La Mulţi Ani YO
Organizator: Federația Română de Radioamatorism
Desfășurare: În a doua zi a noului an. Concursul este format din 2 etape a câte 60 de
minute fiecare, astfel:

14.00.00 UTC – 14.59.59 UTC (prima etapă);
15.00.00 UTC – 15.59.59 UTC (a doua etapă);
Participanți: La acest concurs pot participa toți radioamatorii români cu autorizație
valabilă la momentul campionatului. Participarea în concurs implică faptul că
participanții cunosc prezentul regulament și se obligă să respecte prevederile acestuia.
Benzi și moduri de lucru: 80m 3675 KHz - 3775 KHz / SSB
Categorii de participare: O singură categorie de participare. Putere maximă 100 W
output.
Control: RS + un cod ștafetă din 3 cifre + prescurtarea județului (stațiile din București
și organizatorii folosesc BU/NY).
La primul QSO codul ștafeta se compune astfel: prima cifră din indicativ + vârsta în
ani împliniți. La legătura următoare se transmite codul recepționat la legătura
precedentă.
O linie în fișierul cabrillo ar putea arăta în felul următor:
QSO: 3500 PH 2014-01-02 1425 YO3GW 59 432 BU YO9XC 59 338 BZ
Punctaj: 1 QSO valabil = 2 puncte
Multiplicatori: În fiecare etapă fiecare județ + fiecare stație organizatoare (NY)
Penalizări: Se anulează la ambii corespondenți punctele dacă: timpul diferă cu mai
mult de 5 minute, dacă orele sunt din etape diferite, dacă sunt greșeli la înscrierea
indicativului, sau dacă sunt una sau mai multe greșeli la înscrierea codului numeric.
Legăturile duble se iau în considerare o singura data și anume prima legătura valida.
În fiecare etapă cu o stație se poate lucra o singură dată. Pentru a figura în clasament
trebuie să se efectueze minim 20 de QSO-uri care să fie regăsite în fisele
corespondenților.
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Scor final: Suma punctelor din legături x suma multiplicatorilor din cele două etape.
Termen / adresa: Fisierele log de tip cabrillo se vor încărca până la data de 15
Ianuarie pe server la adresa: www.hamradio.ro/competitii
Sau la adresa de e-mail: lmayo@hamradio.ro
Clasamente si premii:
Toţi concurenţii vor primii diplome în format electronic.

Președinte F.R.R.,
Dan Lucian RABINCA (YO9FNP)

Preşedinte Comisie Centrală de Unde Scurte,
Cristian Eugen SIMION (YO3LW)

Responsabil concurs,
Mihai OLTEANU (YO3GCL)
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