
 

 

 

 

        

 

SIMPOZION 2018 si CUPA DECEBAL RGA 

PROGRAMUL ACTIVITATILOR DIN PERIOADA 03.05 – 06.05. 2018 

 Simpozionul radioamatorilor hunedoreni. 

 In data de 04.05  la orele 19.00 se va organiza masa festiva la restaurantul 

Crystal Str. Imparatul Traian (in spatele spitalului judetean). 

 In data de 05.05 la orele 10.00 va avea loc Simpozionul la Casa de Cultura 

din  Deva. 

 Pentru cei care sosesc in ziua de 03.05, putem asigura cazarea la Palatul 

Copiilor Deva, la pretul de 25 lei per noapte per persoana sau la  Liceul Teglas 

Gabor, Deva, str. M. Eminescu , Cartier Micul Dalas contra sumei de 20.00 lei pe 

noapte. 

 Contravaloarea mesei festive va fi de 40.00 lei.  

 Pentru cei care doresc produse suplimentare in afara meniului, se poate 

apela la serviciul bufetului din incinta. 

 Pentru a asigura cazarea, masa, masa festiva sau numai unul dintre servicii 

va rugam sa ne anuntati  pana la data de 20.04.2018. 

 Pana la data de 20.04.2018va rugam sa ne anuntati  daca doriti sa prezentati 

comunicari  teoretice sau practice, pentru a fi trecute in program. 

 Pentru talcioc vor fi asigurate conditiile de prezentare in holul Casei de 

Cultura. 

 
 

 Cupa DECEBAL  editia XXXXII  la radio orientare. 

- sosirea concurentilor in data de 03.05 pana la ora 19.00. Prezentarea la 

sediul clubului. 

- Sedinta tehnica in data de 03.05, orele 20,00 la sediul clubului. Vor 

participa conducatorii si antrenorii echipelor. 

- In data de 04.05 la ora 09.00 plecarea sportivilor in teren pentru proba de 

144 Mhz. de la sediul clubului. 

- In data de 06.05 la ora 9,00 plecarea sportivilor in teren pentru proba de 

3,5 Mhz. de la sediul clubului. 



- Festivitatea de premiere va avea loc in data de 06.05 orele 15.00 la sediul 

clubului. 

Putem asigura cazarea la Liceul Teglas Gabor, Deva, str. M. Eminescu , Cartier 

Micul Dalas contra sumei de 20.00 lei pe noapte sau la Palatul Copiilor Deva, la 

pretul de 25 lei per noapte per persoana. 

 Preturile pentru masa si cazare sunt orientative si pot fi 

influentate de numarul de participanti. 
 La solicitarea veteranilor “VULPISTI” vom asigura tehnica necesara pentru 

a participa la concurs. 

  

 Pentru serviciile de cazare si masa va rugam sa ne anuntati pana la data de 

20.04.  Informatii suplimentare se pot obtine  la telefoanele: 

  

 0722335157 Marius YO2CWR 

 0744325765 Sandu   YO2LAN 

 0736047414 Ginel  YO2CXJ 

 0763653510    Florin  YO2MFH 

 
 

 Deva la 16.04.2018 

 

      Secretar 

     Suta Ovidiu  YO2CWM 

       


