
CQ World Wide WPX Contest 2022 

SSB: 26-27 Martie 2022      CW: 28-29 Mai 2022 

Început: sâmbătă ora 00.00.00 UTC      Sfârşit: duminică ora 23.59.59 UTC 

I. Obiectivul: Radioamatorii din întreaga lume trebuie să contacteze cât mai mulţi alţi 
radioamatori şi cât mai multe prefixe. 

II. Perioada de operare: 48 de ore. Staţiile “Un singur operator” pot opera maximum 36 
de ore din cele 48 - perioadele de pauză (off times)trebuie să fie de minimum 60 de 
minute, perioadă în care niciun QSO nu este logat. Staţiile “Multi-Operator” pot 
opera pe toată perioada celor 48 de ore. 

III. Benzile: Numai 1.8, 3.5, 7, 14, 21 şi 28 MHz. Este încurajată respectarea 
planurilor şi segmentelor de bandă alocate.  

IV. CONTROLUL : RS(T) plus numărul serial, începând cu 001 pentru primul QSO. 
Notă: Staţiile “Două Emiţătoare”(Multi-Two), “Multi-Emiţător( Multi-Unlimited) şi  ”Multi-
Emiţător Distribuit” (Multi-Distributed) transmit numere seriale diferite pe fiecare bandă. 

V. CALCULAREA SCORULUI: 

A. Scorul: Scorul final este rezultat din înmulţirea sumei punctelor realizate din QSO-
uri  cu suma prefixelor diferite lucrate. 
 

B.  Punctajul QSO-urilor: O staţie poate fi lucrată o singură dată pe bandă: 
 

1. Legăturile dintre staţii de pe continente diferite sunt cotate cu trei (3) puncte în 28, 
21 şi 14MHz şi şase (6) puncte în 7, 3.5 şi 1.8MHz. 
 
2. Legăturile dintre staţii de pe acelaşi continent dar din ţări diferite sunt cotate cu un 
(1) punct în 28, 21 şi 14MHz şi două (2) puncte în 7, 3.5 şi 1.8MHz. 
     Excepţie: legăturile dintre ţări diferite de pe continentul Nord American sunt 
cotate cu două (2) puncte în 28, 21 şi 14MHz şi patru (4) puncte în 7, 3.5 şi 1.8MHz. 
 
3. Legăturile dintre staţii din aceeasi ţară sunt cotate cu un (1) punct indiferent de 
bandă.  

 

C. Multiplicatorele Prefix: Ele reprezintă numărul de prefixe valide lucrate. Fiecare 
PREFIX este luat în considerare o singura dată indiferent de banda sau de numărul în 
care acesta a fost lucrat. 



1. Prefixul este combinaţia de litere şi cifre care formează prima parte a unui indicativ 
de apel. Exemple: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY100, etc. Orice 
combinaţie diferită de litere şi cifre reprezintă un prefix separat. Staţiile care lucrează 
din alte ţări sau entităţi DXCC trebuie să indice aceasta folosind indicativul propriu plus 
prefixul ţării sau entităţii DXCC de unde emite. Prefixul folosit trebuie să fie legal şi 
conform cu regulamentul din ţara respectivă. În cazul operaţiunilor din alte locuri decât 
locaţia proprie prefixul locaţiei respective este cel care contează. Exemplu: N8BJQ 
lucrează din insula Wake ca N8BJQ/KH9 sau N8BJQ/NH9. KH6XXX opereză din statul 
Ohio, astfel va trebui să adauge un prefix conform zonei/districtului 8 (/W8, /AD8, 
etc.).Staţiile care nu menţionează cifra în prefix le va fi asignata cifra “0” (zero), 
Exemplu: PA/N8BJW va fi considerat PA0. Staţiile Maritim mobile(/MM), mobile (/M), 
aeronautic mobile (/AM), /A, /E, /J, /P  nu conteză ca prefixe.   

2. Staţiile comemorative, cele cu indicative emise special pentru diverse  evenimente şi 
alte staţii cu prefixe unice sunt încurajate să participe. Prefixele trebuie să fie acordate 
de catre autorităţile competente din ţara în care se operează. 

 

VI. CATEGORII DE PARTICIPARE 

Folosirea sistemelor de alertă şi asistenţă pentru găsirea corespondenţilor este 
permisă la toate categoriile cu excepţia categoriei “Un Singur Operator Clasic” 
(Single Operator Classic Overlay). 

A. Categoriile “Un Singur Operator”: O singură persoană (operatorul) realizează 
toate operaţiunile de logare. Nu există nici o limită privind schimbarea benzilor.           
Pe întreaga durată a concursului este permisă transmiterea unui singur semnal.  

1. Un Singur Operator Putere Mare (toate benzile sau o singură 
bandă): Puterea totală de ieşire nu trebuie să depăşească 1500 W. 

2. Un Singur Operator Putere Redusă (toate benzile sau o singură 
bandă): Puterea totală de ieşire nu trebuie să depăşească 100 W. 

3.  Un Singur Operator QRP (toate benzile sau o singură bandă): Puterea totală 
de ieşire nu trebuie să depăşească 5 W. 

 

B. Categoriile “Un Singur Operator Overlay”:  Oricare participant la “Un Singur 
Operator” care întruneşte cerinţele se poate înscrie deasemenea la una din categoriile 
enumerate mai jos, prin adăugarea liniei “CATEGORY OVERLAY” în antetul fişierului 
Cabrillo. Clasamentele categoriilor overlay vor fi alcătuite separat la afişarea 
rezultatelor; Marcate ca “Toate Benzile”; grupate în “Putere Mare” şi “Putere Redusă” 
(inclusiv QRP).  



1. Tribander/Single element  (TB-WIRES): Pe toată durata concursului 
participantul trebuie să folosească o singură antenă triband (de orice tip, cu un 
singur cablu de coborâre de la antenă către emiţător) pentru benzile de 10, 15 şi 
20m şi antene cu un singur element (dipole, vertical)pentru 40, 80, 160m. Antenele 
separate de recepţie nu sunt premise la aceastǎ categorie. 

 2. Începător (ROOKIE) : Operatorul şi-a obţinut prima autorizaţie de radioamator 
cu cel mult trei (3) ani înainte de data concursului. Data la care operatorul a obţinut 
prima autorizaţie de radioamator trebuie indicată în rubrica ”SOAPBOX” a logului. 
Operatorul care a câştigat o plachetă intr-una din ediţiile precedente ale concursului 
CQ nu este eligibil pentru categoria “Începător” (ROOKIE).  

 3. Operator Clasic (CLASSIC):  Participanţii vor folosi o singură staţie radio şi pot 
opera până la 24 de ore din cele 48 – timpul de pauză este de minim 60 de minute, 
în această perioadă nici un QSO nu poate fi introdus în log. Dacă logul indică mai 
mult de 24 de ore de operare numai primele 24 de ore vor fi luate în calcul pentru 
scorul “overlay”. Orice fel de asistenţă în găsirea QSO-urilor este interzisă (vezi 
punctul IX B) Recepţia în timpul tranşelor de emisie este interzisǎ.  

4. Tineret (YOUTH) : Operatorul în vârstǎ de cel mult 25 de ani împliniţi înainte de 
data concursului. Anul naşterii se completeazǎ în rubrica ”SOAPBOX” a logului. 

 

C. Categoriile Multi-Operator (numai lucru pe toate benzile): Orice număr de 
persoane este permis pe durata oficială a concursului pentru a contribui la scorul 
final. Alegerea categoriei se face în funcţie de numărul de semnale emise sau a 
numarului de locaţii. 

1. Un Singur Emiţător (MULTI-ONE): Pe toată durata concursului este permisă 
transmiterea unui singur semnal pe bandă. Maximum 10 schimbări de bandă pe un 
interval de o oră (de la minutul 00 la minutul 59). Exemplu: O schimbare din 20 de 
metrii în 40 de metrii şi apoi întoarcere în 20 de metrii contează ca două schimbări 
de bandă. Se transmite numǎrul serial în continuare, indiferent de bandă. 

a. Putere Mare: Pe întreaga durată a concursului puterea totală de ieşire a 
emiţătorului nu trebuie să depăşească 1500 W. 

b. Putere Redusă: Pe întreaga durată a concursului puterea totală de ieşire a 
emiţătorului nu trebuie să depăşească 100 W. 

2. Două Emiţătoare (MULTI-TWO): Maximum două semnale de emisie pe două 
benzi diferite sunt permise pe toată durata concursului. O staţie poate fi lucarată o 
singură dată pe bandă indiferent de ce emiţător este folosit. Logul trebuie să arate 
care emiţător a realizat fiecare QSO (coloana 81 din Cabrillo pentru 
concursurile CQ). Fiecare emiţător poate face maximum 8 schimbări de bandă pe 



un interval de o oră (de la minutul 00 la minutul 59). Se transmit numere seriale 
diferite pentru fiecare bandă. Pe întreaga durată a concursului puterea totală de 
ieşire a emiţătorului nu trebuie să depăşească 1500 W. 

3. Multi- Emiţător (MULTI-UNLIMITED): 6 semnale emise, câte unul în firecare 
bandă, pe toată durata concursului. Cele 6 benzi pot fi activate simultan. Se 
transmit numere seriale diferite pentru fiecare bandă. Pe întreaga durată a 
concursului puterea totală de ieşire a fiecarui emiţător nu trebuie să depăşească 
1500 W. 

4. Multi- Emiţător Distribuit (MULTI- DISTRIBUTED): 6 semnale emise, doar câte 
unul în firecare bandă, acestea pot fi emise de staţii aflate în locaţii diferite. Toate 
echipamentele (emiţătoare, receptoare, amplificatoare, antene, etc.) trebuie să fie 
localizate în aceeaşi ţară DXCC şi Zonă CQ, inclusiv echipamentele controlate prin 
remote. Cele 6 benzi pot fi activate simultan. Se transmit numere seriale diferite 
pentru fiecare bandă. Pe întreaga durată a concursului puterea totală de ieşire a 
fiecarui emiţător nu trebuie să depăşească 1500 W. Antetul în logul Cabrillo la 

această categorie trebuie să includă următoarele linii: CATEGORGY-OPERATOR: 

MULTI-OP, CATEGORY-STATION: DISTRIBUTED. Punctele X.e, X.f şi X.g din 
regulament nu se aplică la această categorie. 

D. Log Control (CHECKLOG): Loguri trimise pentru a contribui la procesul de 
verificare. Acestea nu vor intra în clasamentele finale şi nu vor fi făcute publice.  

VII. PREMII 

Logul trimis pentru o singură bandă va fi eligibil numai pentru premiul “o singură 
bandă”.  

Plachete: Plachete şi trofee vor fi acordate pentru performanţa de TOP la 
anumite categorii de participare. Lista curentă a plachetelor şi a sponsorilor 
poate fi vazută la adresa: <www.cqwpx.com/plaques.htm>.                                  

 
O singură plachetă va fi acordată per participare. O staţie care castigă o plachetă   
nu va mai fi luată în considerare pentru un premiu “sub-zonal”; în acest caz 
placheta va fi acordată următoarei staţii clasate în acea zonă, acordarea 
plachetei depinde de prezenţa unui numar considerabil de participanţi la aceea 
categorie. 
 
 
 

A. Diplome: Diplome în format electronic vor fi disponibile spre “download” tuturor 
participanţilor care au timis logul de concurs la timp.   

 

http://www.cqwpx.com/plaques.htm


 

 

 

VIII. COMPETIŢIA CLUBURILOR 

Scorul clubului rezultă din adunarea tuturor scorurilor din logurile trimise de membrii 
clubului. Există două categorii separate: 

 
A.  Cluburi din S.U.A.: Participarea este limitată la membrii clubului care au reşedinţa 

şi operează pe o rază de 250 de mile (402,33 Km) pornind din centrul zonei clubului 
respectiv. 

 
B.  Cluburi DX: Participarea este limitată la membrii clubului care au reşedinţa şi 

operează fie din aceeasi ţară DXCC unde îşi are sediul clubul, fie pe o rază de 400 
Km pornind din centrul zonei clubului respectiv.  

 
 

C.  Reguli generale privind cluburile: 
 
1. Organizaţiile naţionale (ex: JARL, REF sau DARC) nu sunt eligibile 
pentru competiţia cluburilor. 
2. Participanţii la categoriile “Un Singur Operator” pot reprezenta numai un 
singur club. Scorurile categoriilor “Multi-Operator” pot conta pentru mai 
multe cluburi, pe baza calculării procentului rezultat din numărul de 
membrii ai clubului participanţi la operaţiunea respectivă. Logul expediat 
trebuie să menţioneze numele exact şi complet al clubului iar în cazul 
categoriilor “Multi-Operator” se specifică şi procentele rezultate. 
3. Minimum patru loguri trebuie să fie primite de organizatori pentru ca un 
club să fie listat în clasamentul competiţiei. Logurile “Checklog” NU 
punctează pentru scorul clubului. 
4. Cuvantul “reşedinţǎ” se referǎ la locuinţa permanentǎ şi principalǎ a 
unei persoane. 
 

IX. DEFINIŢII  

A. Locaţia staţiei: Zona în care toate emiţătoarele, receptoarele, amplificatoarele şi 
antenele sunt amplasate. Toate emiţătoarele,receptoarele şi amplificatoarele trebuie să 
se afle în acelaşi cerc cu diametrul de 500 de metri. Antenele trebuie să fie conectate 
fizic la emiţătoare, amplificatoare şi receptoare prin linii de transmisie RF. 



B. Asistenţa în găsirea QSO-urilor: Utilizarea oricărei tehnologii sau a oricărei alte 
surse care analizează un semnal oferind operatorului informaţii privind indicativul sau 
identificarea unui multiplicator. Acestea includ dar nu se limitează la utilizarea 
decodoarelor de CW, site-urilor WEB a DX Clusterelor (Ex. DXSummit), DX-Cluster-
ului, , a tehnologiilor locale sau aflate la distanţă (remoted) de decodare a indicativelor 
(CW Skimmer, Reverse Beacon Network) sau modalitaţi de operare care implică 
participarea mai multor persoane. 

X. REGULI GENERALE DE PARTICIPARE 

A. Participanţii trebuie să opereze în limitele impuse de categoria aleasă atunci când 
desfaşoară orice activitate ce ar putea avea impact asupra scorului declarat. 

B. Pentru fiecare “entry” (trimitere de log) se va folosi indicativ diferit. Numai indicativul 
participantului poate fi folosit pentru a “influenţa” scorul acestuia. 

C. Nu trebuie să se depăşească limita de putere a categoriei alese, indiferent de bandă. 
Puterea de ieşire pe orice bandă, în orice moment este masurată la “borna” de ieşire a 
amplificatorului/amplificatoarelor activ/e. 

D. Autoraportarea (Self-Spotting) sau solicitarea de a fi raportat nu este permisă. 

E. Operarea de la distanţă (remote) este permisă doar dacă toate emiţătoarele, 
receptoarele şi antenele staţiei se află fizic în aceeaşi locaţie. Staţia operată de la 
distanţă trebuie să respecte toate regulile de autorizare, limitele autorizaţiei operatorului 
şi limitările categoriei de participare. Indicativul folosit trebuie să fie eliberat şi/sau avizat 
de către autorităţile competente din zona în care se găseşte amplasată staţia (ANCOM 
pentru YO). 

F. Receptoarele comandate de la distanţă, amplasate în afara locaţiei staţiei, nu sunt 
premise. 

G. Pe toată durata concursului este permisă transmiterea unui singur semnal pe bandă. 
Când două sau mai multe emiţătoare sunt prezente în aceeaşi bandă, un dispozitiv 
“hardware” trebuie utilizat pentru a asigura transmiterea doar a unui singur semnal.  

H. Apelurile alternative (Dueling CQ) pe două sau mai multe frecvenţe din aceeaşi 
bandă nu sunt permise. 

I. Toate apelurile, răspunsurile la apeluri şi consemnarea indicativelor şi a controalelor 
schimbate trebuie să se realizeze în timpul concursului, utilizând modul şi frecvenţele 
de operare din concurs. 

J. Orice corecţie a indicativelor şi controalelor deja introduse în log, după incheierea 
concursului, utilizând baze de date, înregistrări, email sau alte metode de confirmare a 
QSO-urilor, este interzisă. 



K. Indicativele introduse în log trebuie să fie aceleaşi cu cele transmise în eter de către 
cei doi corespondenţi în timpul efectuării QSO-ului. 

L. Pentru Regiunea 1 ITU: Nu este permisǎ emisia în banda de 40m peste 7200KHz în 
timpul etapei de SSB (fonie) a CQ WPX SSB. 

M. Pentru Regiunea 1 ITU: Nu este permisǎ emisia sub 1810KHz în timpul concursurilor 
CQ. 

 

XI. INSTRUCŢIUNI PRIVIND LOGUL 

Expedierea electronică a logurilor este solicitată tuturor participanţilor. 

A. Logul trebuie sa indice urmatoarele aspecte, pentru fiecare QSO: Data corectă 
şi timpul UTC, frecvenţa (sau banda), indicativul staţiei lucrate, controlul transmis şi 
controlul recepţionat. Un log fară toate aceste informaţii solicitate va fi reclasificat ca 
“Log Control” (Checklog). QSO-urile trebuie introduse în log imediat după finalizarea 
acestora. Staţiile care aspiră la trofee mondiale sau continentale trebuie să indice în log 
frecvenţele exacte ale tuturor QSO-urilor. 

B. Participanţilor pe “o singură bandă” (Single-Band) li se solicită să includă în 
log toate QSO-urile realizate în concurs, chiar dacă au fost realizate şi pe alte 
benzi. Numai QSO-urile realizate în banda indicată în antetul logului Cabrillo vor fi luate 
în considerare pentru calcularea scorului. Logurile cu QSO-uri pe o singură bandă vor fi 
clasificate drept “Single-Band”. 

C. Fişierul format Cabrillo este considerat standard pentru loguri.                           
Pentru instrucţiuni detaliate privind completarea antetului logului Cabrillo vizitaţi link-ul 
www.cqwpx.com/cabrillo.htm. Completarea greşită a antetului logului Cabrillo poate 
duce fie la plasarea intr-o categorie greşită, fie la considerarea logului drept “Log 
Control” (Checklog). Notă: participanţii din Statele Unite ale Americii trebuie să indice 
locaţia staţiei în antetul logului Cabrillo (ex.: LOCATION: OH). Vezi punctul VI C 4 
pentru completarea antetului in logul Cabrillo la categoria Multi – Emiţător Distribuit 
(Multi Transmitter Distributed). 

D. Singura metodă recomandată de trimitere a logurilor este “Web Upload”. Trimiterea 
logurilor prin această metodă (Web Upload) se poate face la 
<www.cqwpx.com/logcheck/>. Primirea fiecarui log va fi confirmată prin E-mail. Lista 
logurilor primite poate fi gasită la www.cqwpx.com . 

E. Instrucţiuni pentru logurile electronice NON-CABRILLO: Dacă nu puteţi expedia 
logul în format Cabrillo, vă rugăm să contactaţi directorul concursului pentru asistenţă în 
legatură cu expedierea logului în alt format. 

http://www.cqwpx.com/cabrillo.htm
http://www.cqwpx.com/logcheck/
http://www.cqwpx.com/


F. Confirmarea de primire a logurilor: Primirea fiecarui log va fi confirmată prin         
E-mail. Lista logurilor primite poate fi gasită la www.cqwpx.com. 

 

XII. TERMENUL LIMITĂ DE TRIMITERE A LOGURILOR 

A. Toţi participanţii trebuie să trimită logul în termen de cinci (5) zile de la terminarea 
concursului: nu mai târziu de 1 aprilie 2022, orele 23:59 UTC, pentru etapa de SSB şi 
nu mai târziu de 3 iunie 2022, orele 23:59 UTC, pentru etapa de CW. Trimiterea logului 
după termenul limită va duce la încadrarea acestuia drept “log întârziat”. 

B. O prelungire a termenului de trimitere poate fi solicitată prin email la adresa: 
director@cqwpx.com. Cererea trebuie să precizeze un motiv legitim şi trebuie să fie 
primită înainte de termenul limită de trimitere a logurilor. Prelungirea se acordă numai 
după primirea unei confirmări din partea directorului concursului. 

C. Logurile trimise după termenul limită, pot fi listate în clasamentele rezultatelor finale, 
dar nu vor fi eligibile pentru premii. 

XII. ARBITRAJ 

Comitetul de organizare a concursului CQ WPX este responsabil cu verificarea şi 
arbitrarea participanţilor în concurs. Participanţilor li se solicită să respecte regulile şi 
bunele practici de operare specifice radioamatorismului. Încălcarea regulilor concursului 
sau comportamentul nesportiv pot duce la aplicarea de măsuri disciplinare din partea 
Comitetului de organizare. 

A. Comportament nesportiv: Exemple de comportament nesportiv pot fi, dar fară a se 
limita la: 

1. Aranjarea sau confirmarea de QSO-uri în timpul concursului prin utilizarea oricăror 
mijloace neaparţinând radioamatorismului, cum ar fi: telefonul, internetul, mesageria 
instant,”chat rooms”, VoIP, reţelele de socializare sau paginile de internet. 

2. Emisia de către participanţi pe frecvenţe în afara limitelor autorizaţiei. 

3. Modificarea orei QSO-urilor din log (Rubber Clocking) pentru a corespunde regulilor 
de schimbare a benzilor sau/şi a perioadelor de pauză. 

4. Prezenta în log în mod excesiv a QSO-urilor sau multiplicatorilor care nu pot fi 
verificaţi. 

5. Semnale cu lăţime de bandă excesivă (ex.: splattere, clicks-uri) sau armonici pe alte 
benzi. 

http://www.cqwpx.com/
mailto:director@cqwpx.com


6. Staţiile aflate la apel “RUN” care nu se identifică din cel puţin trei (3) în trei (3) 
legaturi.            

B. Acţiuni disciplinare: În cazul în care un participant încalcă regulile concursului, 
poate fi descalificat prin decizia Comitetului de organizare. 

1.  Participanţii descalificaţi vor fi anuntaţi la sfârşitul rezultatelor publicate şi nu sunt 
eligibili pentru obţinerea de premii.  

2. Acţiunile Comitetului de organizare vor fi transmise prin email la adresa furnizată la 
trimiterea logului. Participantul are la dispoziţie cinci (5) zile pentru a contesta decizia 
directorului concursului. După acest termen decizia rămâne definitivă. 

3. Participanţii pot solicita retragerea logurilor lor indiferent de motiv în termen de maxim 30 de 
zile de la termenul limită de trimitere (Deadline).  Contactaţi directorul concursului pentru 
instrucţiuni. 

4. Comitetul de organizare îşi rezervă dreptul de a schimba categoria oricărui 
participant în baza examinării logului sau a oricăror alte informaţii. 

C. Verificarea logurilor: toate logurile sunt verificate cu ajutorul soft-urilor specializate 
şi a raţionamentului uman.  

1. QSO-urile duble sunt eliminate fără aplicarea vreunei penalizări. 

2. QSO-urile cu controale recepţionate incorect sunt eliminate fără aplicarea vreunei 
penalizări. 

3. Indicativele greşite (BUST) sau indicativele care nu sunt în alte loguri (NIL) sunt 
eliminate şi se aplică o penalizare egală cu dublul punctajului QSO-ului respectiv.  

4. QSO-urile care nu respectă regulile de schimbare a benzilor pentru participanţii 
“Multi-operator” vor fi eliminate fără aplicarea vreunei penalizări. 

 

XIV. DECLARAŢIE: 

Prin trimiterea logurilor la Concursul CQ WPX şi în aprecierea eforturilor depuse de 
către  Comitetul de organizare al concursului în a analiza şi evalua fiecare log, 
participanţii confirmă irevocabil şi necondiţionat că: 

1) au citit şi înţeles regulile concursului şi se supun acestora; 

2) au operat în conformitate cu regulile şi reglementările privind serviciul de amator în 
vigoare în zona în care se află localizată staţia; 



3) sunt de acord ca logul expediat să poată fi făcut public; 

4) acceptă că descalificarea sau orice altă decizie a Comitetului de organizare este 
oficială şi finală. 

În cazul în care un participant nu este de acord cu toate cele de mai sus, ar trebui să nu 
trimită logul sau să il trimită “Log Control” (Checklog). 

Întrebări referitoare la regulile Concursului CQ WPX pot fi transmise prin email la 
adresa: director@cqwpx.com.  

 

Această traducere este un serviciu adus comunitaţii pasionaţilor de concursuri. 
Regulamentul în limba engleză reprezintă standardul official. 

 

Traducere şi adaptare Andy Ruse YO3JR / WW2JR 

mailto:director@cqwpx.com

