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Organizatori: 
 

– Asociaţia „Radioclubul Ion Creangă Tîrgu Neamţ”- YO8KZG; 
– Federaţia Română de Radioamatorism; 
– Direcția Județiană pentru Sport și Tineret Neamț; 
– Primăria Oraşului Târgu-Neamţ; 
– Casa Culturii „Ion Creangă” – Târgu-Neamţ 

 

Obiective: 
 

– Popularizarea personalităţii și operei marelui povestitor Ion Creangă; 
– Activarea benzi de 3,5 Mhz; 
– Atragerea radioamatorilor pentru participarea la concursuri și competiţii; 
– Promovarea și implicarea copiilor și elevilor în activităţile de radioamatorism; 
– Stimularea interesului și motivarea radioamatorilor recent autorizați, precum și a 

celor care nu au stații personale, pentru a participa la concursurile de unde scurte. 
 

 

Desfăşurare: în perioada 5-18 Decembrie 2022. 

Benzi si moduri de lucru : 80 metri, pe frecvenţele de 3,650-3,750 MHz, exclusiv în 
SSB. 
 

Tema Concursului: "La Urat pe Undele Amintirilor" 

Categorii de participare: 
 

– A. Staţii individuale Seniori YO (operatori peste 18 ani); 
– B. Staţii individuale YL; 
– C. Staţii individuale Juniori YO (staţii operate de tineri cu vârsta până 
în 18 ani, neîmpliniţi până la data de încheierii Maratonului, ce pot fi 
operatori la stații de club); 
– D. Staţii de club; 
– E. Staţii din afara țării; 
– F. Receptori. 

 
 
 
 
 



Staţii care acordă puncte:  
1.YP8IC și YR8TGN – indicativele speciale ”Maratonul Ion Creangă”, 15 
puncte, 
2.YO8KZG – indicativul Radioclubului Ion Creangă Tîrgu Neamț, 10 puncte,  
3.Membrii Radioclubului Ion Creangă Târgu Neamț, care vor transmite după 
indicativul personal abrevierea IC, exemplu YO8SEU/IC, 5 puncte. 
Radioamatorii care vor opera indicativul speciale şi pe cel de club NU vor 
acorda puncte şi pentru indicativul personal. Într-o zi se poate lucra doar o 
singură dată cu aceeaşi staţie. 
 

Stațiile operate de doamne și domnișoare vor transmite RS plus 
abrevierea YL.  

      Stațiile operate de juniori vor transmite RS  plus abrevierea J. 
 
Condiţii pentru acordarea diplomei ”Maratonul Ion Creangă 2022” 
 
- Realizarea a minimum 75 de puncte în perioada 5-18 Decembrie 2022. 
 
Clasamente: 
 

Pentru maraton se întocmesc clasamente finale pentru fiecare categorie de 
participare în 
ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute; 

Clasamentul primilor 20 de radioamatori va fi publicat pe adresele 
www.radioamator.ro,  www.yo8kzg.wordpress.ro și pe pagina de facebook a 
Asociației „Radioclubul Ion Creangă Tîrgu Neamț - YO8KZG” 
https://web.facebook.com/profile.php?id=100078991728453. 
 

Radioamatorii aflați pe locurile 1-10 vor fi menționați în informarea pentru 
QTC-ul săptămânal al Federației Române de Radioamatorism. 

Punctajul realizat de fiecare radioamator care a operat în cadrul concursului se 
va regăsi în desfășurătorul concursului care va fi postat pe pagina de facebook 
indicată mai sus. 

La jurizare se vor lua în consideraţie atât extrasele de log întocmite de 
operatorii staţiilor ce acordă puncte cât și logurile trimise de participanții la maraton 
până la data de 31 Ianuarie 2023. 

Dacă vor exista staţii care au acelaşi punctaj departajarea se va face după 
punctajele realizate cu indicativele speciale şi cel de club însumate. Informaţii 
suplimentare se pot obţine de la oricare operator care acordă puncte. 

Acordarea diplomelor. Se acordă diplome si se vor expedia QSL-uri tuturor 
participanţilor care îndeplinesc condiţiile, indiferent de categoria de participare. 
Pentru primii trei clasaţi de la fiecare categorie diplomele se acordă gratuit împreună 
cu premiile/trofeele. De asemenea diplomele vor fi trimise gratuit în forma printată și 
radioamatorilor clasați pe locurile 4-20. 



Se va întocmi un clasament separat al activatorilor pentru care se va lua în 
considerare nr. Total de QSO-uri realizate. Toţi activatorii vor primi diplome iar 
primii trei în ordinea QSO-urilor realizate vor primi diplome, medalii şi trofee 
corespunzătoare locurilor ocupate. 

După publicarea clasamentului participanţii care au îndeplinit condiţiile de 
obţinere a diplomei vor trimite, până la data de 15 februarie 2023, pe adresa de 
corespondenţă a Asociaţiei ”Radioclubul Ion Creangă Tîrgu Neamț - YO8KZG”, 
respectiv Teodorian Onofrei, Str. Mărășești, Nr. 68, Loc. Târgu Neamț, Jud. Neamț, 
Cod Poștal 615200, următoarele 
- Cererea de diplomă; 
– QSL-urile de confirmare a legăturilor realizate cu staţiile ce acordă puncte 
(suficient câte un singur QSL pentru o staţie, indiferent de data când a fost lucrată); – 
Copie xerox după certificatul de naştere sau CI, pentru operatorii de la Categoria C; 
 – Pentru cluburi se vor preciza indicativele operatorilor; 
– Taxa de diplomă: 10 lei/participant, poate fi plătită prin mandat poştal pe adresa de 
mai sus, sau în mărci poştale de aceeaşi valoare care se vor trimite in plic. 
Pentru categoria C diplomele sunt gratuite. 
 
Premierea: 

 Primele 3 staţii clasate în ordinea punctajului, la fiecare categorie vor fi 
premiate de către organizatori cu diploma, medalii si trofee(cupe), cu ocazia ”Zilelor 
Radioclubului Ion Creangă 2023”. 
 
 
Informații suplimentare: YO8RJU - Onofrei Dan Teodorian, Tel: 0747870326 
 
 
 
 


