Cupa FM Năsăud
Argumentul Concursului
"Cupa FM Năsăud" se desfasoara pentru a motiva utilizarea modului de lucru in FM cu puteri
reduse, dar si lucrul din portabil pe culmi inalte ce favorizeaza legaturi mai lungi.
Data
Primul sfarsit de saptamana complet din luna august
Frecvente si moduri de lucru
145MHz si 432MHz - FM* conform planului de benzi IARU regiunea 1
In timpul concursului, se poate lucra cu o statie o singura data, in fiecare etapa, pe fiecare banda.
*Pentru lucrul in FM se recomanda pasul de 5khz si polarizarea verticala
*Sunt interzise legaturile pe repetoare
*Recomandari:
2m
145.200 - 145.575 MHz FM
70cm 432.500 - 432.800 MHz FM
Categorii de participare
A – SO144 – Un singur operator 144 Mhz FM.
B – SO432 – Un singur operator 432 Mhz FM.
C – SOMB – Un singur operator 144, 432 Mhz FM.
D – MOMB – Cluburi de radioamatori 144, 432 Mhz FM.
E – CHECKLOG
*in log se completeaza una din categoriile A,B,C,D,E
Putere emisie
Puterea maxima de emisie este 50W
Apel concurs
Test YO
Controale
RS, numarul de ordine incepand cu 001 pe fiecare banda + QTH locator.
Ex. YO5XXX 59 001 KN27eg
Numarul de ordine pentru a 2-a etapa se da in continuarea celui din prima etapa, nu se reseteaza.
Durata
ora UTC
Sambata 13:00-15:00 2m Etapa 1
Sambata 15:00-17:00 70cm Etapa 1
Duminica 04:00-06:00 2m Etapa 2
Duminica 06:00-08:00 70cm Etapa 2
Punctaj
- pentru legaturi FM in 144 Mhz. = 1 punct / km
- pentru legaturi FM in 432 Mhz. = 2 puncte / km
Scor final: Suma punctelor pentru fiecare banda in parte

Clasamente
Se vor intocmi clasamente pentru fiecare categorie / banda de participare.
Premii
Toti concurentii primesc "DIPLOMA FM NĂSĂUD", in format electronic pe situl concursului.
Participantul cu cele mai multe puncte la una din categoriile A,B,C,D primeste
"CUPA FM NĂSĂUD". Organizatorii isi rezerva dreptul de a acorda premii speciale.
Termeni
Logurile se trimit in maxim 7 zile de la finalizarea concursului, aici:
http://www.yo5er.ro/Concurs/Upload/upload.php
Pentru orice eventuala problema de verificare automata a logului se trimite mail pe adresa
cupafmnasaud@yahoo.com incluzand logul si problema detaliata.
Clasamentul concursului se anunta in maxim 3 zile de la primirea logurilor
Contestatii se depun in maxim 5 zile
Rezultatele finale se anunta in urmatoarele 5 zile astfel intregul concurs dureaza 20 zile.
Loguri
ora din log este ora UTC (ora Romaniei -3)
Logurile se trimit in format EDI
Logurile corectate se vor afisa pe site
Penalizari, Erori
-Nu se puncteaza legaturile duble in aceeasi etapa
-Nu se puncteaza legaturile la care difera timpul mai mult de 5 minute
-Nu se puncteaza legaturile care au indicativul incomplet (necompletarea /p sau /m)
-Nu se puncteaza legaturile la care difera controlul transmis
-Nu se puncteaza legaturile cu statii care nu trimit log de concurs
-Se penalizeaza cu 30% din totalul punctelor statia care in mod deliberat trimite un QTH locator
diferit de cel in care se afla
Recomandare
-Pentru a fi mai credibil pentru confirmarea locatorului si al echipamentului folosit, trimiteti o poza
cu dumneavoastra in amplasamentul de concurs, astfel o sa primiti diploma personalizata.
-Toate pozele se vor afisa pe site.
-Daca va fi nevoie, aveti grija sa corectati campurile ce se vor forma pe fundal rosu (erorile) in
tabelul de trimitere a logului
Situl concursului
http://www.yo5er.ro
http://echolink.nasaud.info

Actualizat 15/07/2020
Pe paginile urmatoare aveti un exemplu de trimitere a logului pas cu pas

Cand ati ajuns la acest pas, logul este validat si este pregatit pentru arbitrarea incrucisata.

