CONCURS U.F.T. QRP
Uniunea Franceza a Telegrafistilor organizează un concurs amical pentru statiile
de mica putere numite "QRP" în acest document. Celelalte stații (numite QRO) vor
putea să participe, în condițiile menționate mai jos.
Data: Ultima săptămână din sfârșitul lunii iunie (2016: 25 /06//2016)
Ora: De la 06:00 la ora 09:00 UTC și de la 14:00 la 17:00 UTC
Benzi: 80m (3540-3570 kHz), 40 m (7010-7035 kHz), 20m (14030-14060 kHz), 15m
(21030-21060 kHz), 10m (28030-28060 kHz).
Puterea maximă de ieșire: 5W pentru o statie QRP (angajament personal operatori )
Stațiile cu putere mai mare de 5w (numite QRO), sunt invitate să participe și vor fi
clasificate în mod separat, ele nu pot contacta decat stații QRP.
LOG-ul computerizat din software-ul gratuit TESTUFTQRP indică în mod automat
examinatorului categoria de putere în care stația a concurat.
Pentru alte tipuri de logari, este necesar să se atașeze un document separat (electronic
sau hârtie), afirmând puterea TX utilizată de către stația care concureaza. Absenta
acestui document anulează participarea in clasament.
Mod: Doar A1A CW. Un singur operator, stație unică.
Tonuri: CQ TEST DE UFT QRP de indicativ
Stațiile de putere mică vor indica / QRP după indicativului lor
Report:
- Stații QRP: RST / QRP / număr de membru UFT sau RST / QRP / NM pentru
nemembri.
- Statie QRO: RST / QRO / număr de membru UFT sau RST / QRO / NM pentru
nemembri UFT.
Puncte: (Pentru membrii UFT sau nemembri). Fiecare stație poate fi contactata doar o
singură dată pentru fiecare bandă.
QRO <-> QRO =
0 puncte
QRO <-> QRP =
5 puncte
QRP <-> QRP =
10 puncte
QRP vs QRO <-> F8UFT
20 puncte
În afara Europei QSO puncte x 2
Multiplicatori: fiecare membru UFT contactat număra un multiplicator pe bandă astfel
ca fiecare QSO cu F8UFT.
Scor: Numărul de puncte înmulțit cu numărul de coeficienți de multiplicare.

Topul:
Membri UFT
Nemembri
SWL
Stații QRO
Logs: Data / Ora TU / Apel / Reports / Puncte / Multi.
Stațiile SWL vor putea trimite un CR cu: Data / Ora / RST / Apel / QRO sau QRP / Nr.
UFT sau NM pentru cele două stații stabilite.
Fisierele CABRILLO, ADIF sau generate de software-ul TESTUFTQRP sunt preferate
Logarile vor fi trimise înainte de 14 iulie la:
f6cel@orange.fr
Ghislain BARBASSON
5, rue de l’Ecluse
F-02190 PIGNANCOURT
Recompense:
Primul Membru UFT la zi
Primul Non-membru
Primul SWL
Primul QRO

O cupa
O cupa
O cupa
O cupa

Llivrare premii
- Premiile vor fi livrate la (Adunarea Generala UFT) AGM
- Câștigătorii absenți vor fi informați prin poștă sau e-mail
-La cerere, premiile pot fi trimise cu o contribuție pentru transport: 8 € pentru Franța și
16 € în afara Franței. Plata acestei contribuții poate fi făcută prin PayPal la adresa
paiement@uft.net
- Premii nerevendicate timp de 3 luni de la Adunarea Generală a UFT vor deveni
proprietatea UFT
Certificat de participare
Un certificat de participare va fi trimis pentru fiecare QRP sau stație QRO după
efectuarea a 25 de QSO-uri.

