
Federatia Româna de Radioamatorism
Scoala cu Clasele I-VIII Ion Ionescu Valea Calugareasca, YO9KVV
Clubul Sportiv “UNIVERS B-90” Buzau, YO9KXC

MARATONUL " DRUMUL VINULUI "
Editia - a X-a 2012

La sfârsitul lunii septembrie - începutul lunii octombrie se organizeaza in com. Valea Calugaresca, jud.
Prahova  actiunea " Sarbatoarea Vinului "2012.

Pentru a marca acest eveniment, Scoala cu Clasele I-VIII Ion Ionescu Valea Calugareasca,
YO9KVV si C. S. UNIVERS B-90 Buzau, YO9KXC vor organiza urmatoarele actiuni :
- Concursul maraton-radio "Drumul Vinului";
-  Întalnirea radioamatorilor pentru "Drumul Vinului"
-  Instituirea Diplomei " DRUMUL VINULUI " 2012 .

1. Concursul maraton-radio "Drumul Vinului"

1.1. Perioada de desfasurare: 03 – 16 septembrie 2012;
1.2. Participanti:

- statia YP9VIN;
- statii din zona „Drumul vinului”
- statii de emisie - receptie, indiferent categoria;
- statii de receptie.

1.3. Mod de lucru: CW, SSB, Digitale, în toate benzile alocate.
1.4. Controale: 59 sau 599.
1.5. Conditii de lucru:

- Se lucreaza cu statii aflate în zona "Drumul Vinului" si statia YP9VIN, statii care vor anunta ca acorda
puncte. Fiecare QSO cu statii fixe, portabile sau mobile din aceste zone se coteaza cu 5 puncte, iar un qso
cu YP9VIN, 10 puncte;
- Cu o statie se poate lucra o singura data pe zi (24 ore), indiferent banda si modul de lucru ;
- Nu se lucreaza pe repetoare;
- Statiile din zona „Drumul Vinului” vor folosi decât un singur indicativ care va acorda puncte pe
parcursul unei zile ;
- QSO-urile între statiile care acorda puncte, sau statiile participante nu se puncteaza.
- Aceleasi conditii si pentru receptori.

1.6. Clasamente
Pe baza logurilor trimise de catre statiile care acorda puncte, se vor întocmi urmatoarele
clasamente:
A. statii din zona „Drumul vinului”;
B. statii de emisie - receptie, indiferent categoria;
C. statii de receptie
Statia cu indicativ special nu va figura în clasament !

1.7. Premii:
- Primele trei locuri la fiecare categorie vor primi premii ce vor consta în "condensatori de sticla cu
dielectric lichid", de capacitate 700 ml, hi! made în Valea Calugaresca.
- Diplome pentru primii 10 radioamatori clasati la categoriile B si C si pentru radioamatorii de la
categoria A;

1.8. Loguri
Statiile din zona „Drumul Vinului” care acorda puncte, vor folosi programul luiYO9HG (arbitrul
concursului) si vor trimite logurile, numai în format electronic, pâna la data de 20 septembrie 2012 la
( ambele) adresele: yo9hg@yahoo.com si yo9hg@qsl.ro Statiile de receptie vor trimite logurile numai în
format electronic la adresele mai sus mentionate.



1.9. Statiile care acorda puncte în "Maratonul Drumul Vinului" 2012
-  Indicativ special: YP9VIN
-  YO9ICG Chiruta Gabriela
-  YO9GJY Chiruta Stefania
-  YO9KXC CS UNIVERS B 90 Buzau
-  YO9XC Ovidiu Vasile Burducea
-  YO5KLB Clubul Lucian Blaga – Sebes
-  YO5GHA Danut Utea
-  YO3JW Fenyo Stefan
-  YO4DI Dragoi Remus
-  YO5CBN Ion Streza
-  YO5DDD Vasile Popa
-  YO6PEG Fuerea Stelian
-  YO8RZJ Nelu Cojocaru
-  YO9FGY Giurgea Alexandru
-  YO9FQE Baciu Niculai
-  YO9FKM Gheorghe Comaneanu
-  YO9HG Margarit Ionescu
-  YO9HPJ Razvan Anghel
-  YO9HQW Mihai Gabriel Anghel
-  YO9HXC Burducea Conceta
-  YO9ITC  Tudor Sava
-  YO9IHU  Vasilescu George
-  YO9IIL   Dulmagiu Alberto
-  YO9IIK  Vasilescu Raluca
-  YO9IIM  Ioradache Maria
-  YO9IIO Marin Andrei
-  YO9IIP  Balanescu Ruben
-  YO9IIN  Teisanu Paul
-  YO9RAO Cretu Mihai
-  I0/YO7LKW Nelu Paisa
-  ER1AC Andrey Ciobanu
-  ER1CAF Iulian- Alexandru Schimbator
-  ER1KSC Cristi
-  ER3AC Marin Groholischii
-  ER4LX Oleg Laciy

2. Diploma " DRUMUL VINULUI " 2012

Diploma se poate obtine de catre radioamatorii care totalizeaza pe baza qso-urilor efectuate 50 puncte,
astfel:

- Obligatoriu, un QSO cu statia cu indicativul special YP9VIN, care acorda 10 puncte
- 8 QSO uri cu statii din zona Drumul Vinului care vor acorda câte 5 puncte fiecare,

Cererile pentru diplome, însotite de 5 lei, se vor expedia prin posta, pe adresa:
ANGHEL RAZVAN-FLORIN ( YO9HPJ )
Com. Valea Calugareasca, Str. Valea Ursoii, nr.105A
Cod. 107620,  jud. Prahova.

SAU
Se poate obtine diploma în format electronic (gratis) solicitând-o la adesa de e-mail
anghelrazvan@rocketmail.com (daca se îndeplinesc conditiile mentionate mai sus).

NOTA: Pentru detalii, observatii, recomandari etc. se poate folosi adresa de internet:
anghelrazvan@rocketmail.com sau  tel. 0720328010.

In cel mai scurt timp cu putinta se vor publica si informatiile referitoare la data simpozionului de la Valea
Calugareasca.


