Условия за провеждане на Napoca Cup Contest 2015
Организатор: Общински спортен клуб - гр. Клуж-Напока (Румъния) в сътрудничество с клуб
Transilvania Connection.
Време: Състезанието се провежда всяка година през първия пълен уикенд на месец май.
Състезанието започва в събота 14:00 UTC и свършва в неделя 14:00 UTC. През 2015 г.
състезанието ще се проведе на 2-3 май .
Обхвати и режими на работа: 144, 432 and 1296 MHz, режими CW и телефония (SSB и FM).
Категории:
SOSB - един оператор, един обхват
SOMB - един оператор, много обхвати
MOMB - много оператори, много обхвати
Контролни номера:
RS(T) + пореден номер на радиовръзката, започвайки от 001 + QTH (Maidenhead) локатор. За
всеки обхват номерацията е отделна и започва от 001.
Точки:
Точките, получавани за всяка връзка зависят от разстоянието между кореспондентите и се
изчисляват по следния начин:
144MHz - 1 точка/км
432MHz - 2 точки/км
1296MHz - 4 точки/км
Правила:
Всеки оператор може да участва само в една категория. За другите категории може да изпрати
отчети за контрол (check logs).
Всяка една станция може да бъде работена само по един път на всеки един обхват, независимо от
режима на работа.
Изискват се минимум три връзки с румънски станции по време на състезанието, независимо от
обхвата или режима на работа.
Зачитат се връзки както с румънски, така и с други станции.
Връзки през ретранслатори, през VoIP (подобни на Echolink) или cross-band не са позволени.
Точки могат да бъдат отнемани при поне една от следните грешки:
- сгрешен опознавателен знак
- сгрешена RS(T) оценка
- повече от пет минути разлика във времената на кореспондентите
- сгрешен QTH локатор
Съдържание и формат на отчетите:
Заглавната част на отчета трябва да съдържа: категория на участника, име/имена на
оператора/операторите и QTH локатор.
Отчетите трябва да бъдат в EDI формат.
Награди: Изготвя се отделно класиране за всеки обхват при условие, че има поне пет
потвърдени участника.
Първите трима участника във всяка една категория ще получат дипломи.

Изпращане на отчетите:
Отчетите в EDI формат трябва да бъдат представени не по късно от 30 дена след края на
състезанието по електронна поща до contest@yo5kai.ro, като в полето ”Subject” се попълва
опознавателния знак на участника.
За въпроси (или в случай на проблем), свържете се с YO5PJB (Sorin): yo5pjb@yo5kai.ro .
Превод на български: Victor Marinov / LZ1NY

