Regulamentul concursului Cupa Napoca 2016
Organizator: Clubul Sportiv Municipal Cluj Napoca în colaborare cu Clubul Transilvania Connection.
Data şi orarul de desfăşurare: în primul weekend complet din luna mai. Concursul începe sâmbătă la
ora 14:00 UTC şi se încheie duminică, la ora 14:00 UTC. În 2016, concursul va avea loc în 7 şi 8 mai.
Benzi şi moduri de lucru: : 144, 432 şi 1296 MHz, moduri de lucru CW şi PH (SSB si FM).
Categorii de participare:
SOSB - un singur operator, o singură bandă.
SOMB - un singur operator, mai multe benzi.
MOMB - mai mulţi operatori, mai multe benzi.
Controale:
RS(T) + 001 iniţializat pe fiecare bandă + QTH Locator (Locator Maidenhead)
Punctaj:
Scorul este în funcţie de distanţa conform tabelului urmator:
144MHz – 1 punct pe km.
432MHz – 2 puncte pe km.
1296MHz – 4 puncte pe km.
Reguli Specifice:
Fiecare operator poate participa la o singură categorie care va fi specificată în logul de concurs iar dacă
operatorul doreşte să participe şi la alte categorii atunci celelalte loguri vor trebui să fie marcate ca şi
loguri de control.
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.
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).
Se va anula legătura ambelor staţii dacă conţine cel puţin una din următoarele greşeli:
- indicativ incorect
- serial incorect
- timpul diferit cu mai mult de 5 minute
- qth locator incorect
Întocmirea logului:
La fiecare legătură se completează toate datele standard din log.
În headerul logului se va trece obligatoriu categoria de participare, numele operatorului (operatorilor) şi
QTH-ul.
Pentru cei care lucrează şi staţii din afara YO, se recomandă trimiterea logurilor şi la concursurile care
se desfăşoară concomitent cu Cupa Napoca ( http://vhfcontest.bfra.bg/contests2016.html ).
Singurul format de expediere a logurilor este exclusiv cel electronic cu loguri în format EDI.
Clasamente şi premii:
Se întocmeşte clasament separat pentru fiecare categorie daca există cel putin 5 participanţi validaţi la
categoria respectivă.

Expedierea logurilor:
Logurile în format electronic EDI se trimit pana in 30 mai 2016 la adresa de mail: contest@yo5kai.ro .
În subiectul emailului se va trece indicativul staţiei de concurs.
Pentru orice alte întrebări sau probleme va rog să trimiteţi mail la: yo5pjb@yo5kai.ro .

