
 
           YP10NATO 

Celebrating 10 years from Romania's Accession to NATO 

 
 

 

 În perioada 01.04.2014 – 31.05.2014 a fost activ indicativul YP10NATO, dedicat aniversării a 10 ani de 

la aderarea României la NATO.Activitatea începută iniţial cu o echipă de cinci membri a ajuns să numere 

la final zece indicative YO.Participarea la aceast „mini-maraton” a fost condiţionată de două lucruri: 

- existenţa unei legături stabile la internet; 

- folosirea programului de concurs N1MM Logger. 

 În acest mod s-a evitat apariţia a două sau mai multe semnale în aceiaşi bandă şi mod de lucru iar 

sincronizarea legăturilor în logul membrilor echipei ad-hoc constituită a fost mai uşoară. 

 Drepturi egale au avut fiecare membru din componenţa acestei echipe: 

- de a reprezenta cu mândrie culorile YO; 

- fiecare participant a efectuat QSO-uri în banda şi modul de lucru dorit; 

- nu au fost impuse perioade de operare, fiecare ham a efectuat legături cu acest indicativ special în 

limita timpului disponibil; 

- mod de operare la alegerea operatorului, transmiterea indicativului personal, nume, localitate…. 

 Orice solicitare a unui ham YO de a face parte din echipa YP10NATO a fost acceptată. 

 Acum, la o lună de zile după finalizarea acestei activităţi, câteva statistici şi ceva comentarii. 

  

                                                                                                          Dotarea staţiilor participante   a                                                                                                 

                                                                                                            fost modestă, doar trei participanţi                      

                                                                                                            posesori de amplificatoare de putere. 

                                                                                                             In unde scurte doar o singură antenă           

                                   Yagi, aportul majoritar privind  nu- 

                                                                                                          mărul de legături fiind adus de antene                          

                                                                                                          filare şi verticale. Revenind  la ampli-                                   

ficatoare de putere, acestea au fost folosite sporadic iar majoritatea legăturilor au fost efectuate cu 100W. 

In  VHF-UHF au fost folosite antene directive,  banda de 6 metri în mod special a adus satisfacţii 

deosebite, numele operatorului ramâne secret...HI! 

Trebuie menţionat şi faptul că problemele de sănătate, de familie, de serviciu ... au făcut ca prezenţa în 

eter a membrilor acestei echipe să nu fie aceiaşi (ca număr) în fiecare zi.Însă, timp de două luni de zile, zi 

de zi, YP10NATO a fost prezent în eter. 

Chiar dacă programul de logare folosit pentru această activitate a fost N1MM Logger – dedicat pentru 

concursuri, acesta a adus satisfacţii operatorilor dar şi multe semne de intrebare si rezovări la situaţii 

deosebite.Au fost printre noi operatori care au folosit prima dată acest program.Curiozitatea, dorinţa de a 

învăţa, asistenţa remote au făcut ca toţi membrii echipei să stapâneasca la final acest program modern. 

Semnele de întrebare, rezolvările problemelor apărute se referă la sincronizări în reţea – după câteva 

sute de ore ...hi, la procedura de logare a legăturilor în SSTV, OLIVIA  şi multe altele.La fel si cu  „furatul 

de Run” , situaţie apărută de multe ori. 

Fiind puţine cazurile în care un ham are nouă benzi HF, stă la bloc şi nu are RF, a fost  ocazia potrivită 

de a  testa diferite metode pentru a scăpa de acest “flagel” care scoate automat PC-ul din reţea – lucru 

dăunător întregii activităţi. 

Nu trebuie omisă nici problema PC-urilor folosite, marea majoritate fiind depăşite din punct de vedere 

hardware, a lipsei temporare de internet datorată providerilor dar şi prezenţei de RF.Toate aceste provo-

cări apărute pe parcursul activităţii şi-au găsit rezolvări specifice, fiecare dintre noi a mai acumulat ceva 

cunostinţe. 

 

 



 

 

.                                                        Referitor la numărul de legături şi moduri de lucru folosite, fereastra  

                                                        „Score” din N1MM Logger este prezentată alăturat.Nu sunt incluse  

                                                       QSO-urile “duble” nici cele din CQWPXCW.Alt log, alt concurs .. hi. 

                                                       Fiecare log are “semnătura” proprie la generare ADIF iar compilarea lor                                                  

                                                       ar da peste cap statisticile specifice operatorilor interesaţi de acest apect. 

                                                        Fiind perioadă de vară era de aşteptat ca numărul de legături în benzile  

                                                       joase sa fie redus.Dar, în aproape fiecare noapte în aceste două luni de   

                                                       zile YP10NATO a putut fi auzit în 160m.Seară de seară era tatonată şi  

                                                       banda de 80m, în special SSB pentru hamii din YO.40m cu deschideri  

                                                       neaşteptate şi activitate YO susţinută a adus un număr frumos de legături   

                                                       în log.30m surprinzătoare mereu la miez de noapte.Propagare capricioa-  

                                                       să şi total diferită de la o zi la alta în banda de 20m.Aproape de miezul   

                                                       nopţii te asteptai lucrezi JA (ca doar aşa ai lucrat seara trecută) şi in log 

                                                       apăreau doar EU şi USA. Urmatoarea seară era loterie curată in bietul  

                                                       GP.Hi. Legăturile de dimineaţă în 17m au şi ele farmecul lor. Mai ales 

                                                        dacă eşti  chemat de americani. Şi ce frumos tremollo ai in FD4! 

                                                        Banda de 15m ar putut sa aduca mult mai multe lgaturi.Însa proprietarul 

                                                       antenei Yagi are un servicu extenuant, familie, copil mic.... 

                                                       Tot cu bietele sărme şi GP-uri.La fel în 12 şi 10m. 

                                                        Pentru banda de 6m, deschiderile Es şi dibăcia operatorului au realizat  

                                                       binomul perfect.Cu toată admiraţia din partea echipei! 

                                                        Cei trei operatori care au activat cu precădere în modurile digitale au  

                                                       depus un efort susţinut, efectuând legături în toate benzile cu abordarea a  

                                                       cât mai multe moduri.Fiecare dintre ei cu timp limitat la dispozţie, pro- 

                                                       bleme personale.De fapt toata echipa. 

                                                         

                                                         La toate astea, in treacăt, merită de specificat şi şicanele din trafic.Este  

                                                       vorba de cei deranjati de sufixul indicativului.Scurte perioade de timp  

                                                       membrii echipei au fost nevoiţi să lucreze “Split” pentru a scăpa de bine- 

                                                       voitori, hi.A fost nevoie chiar şi de corespndenţă pe e-mail.Plus ceva  

                                                       explicaţii în trafic.Acei puţini hami “anti-sufix” au putut afla că o parte  

                                                       din membrii echipei  YP10NATO au făcut parte în acest an din echipa  

                                                       YR80KEDR ‚ indicativ ce onorează memoria unui mare cosmonaut din  

                                                       est. Şicanele au cam dispărut şi au incepu sa apară situaţiile amuzante. 

                                                       Cum fiecare operator şi-a dat numele în trafic, corespondenţii  ne cam 

                                                       încurcau numele... 

                                                        Placere deosebită a fost şi reântâlnirea cu vechi amici din YO, cu cei 

                                                       plecaţi din ţară şi stabiliţi pe alte meleaguri.La fel, bucuria reântâlnirii cu  

                                                       hami din diferite ţări şi continente. 

                                                        Multe semnalări pe DXCluster din partea hamilor YO şi nu numai. 

                                                        

                                                       Participarea YP10NATO în CQWPXCW, Assisted High All Bands S.O. 

                                                        Debut în forţă, cu şanse reale de a fi depăşit lejer numarul de 2.000 de  

                                                       legături,  ţintă propusa de operator. Însă, a cedat P.A.-ul … Ultimele 12                                                                                                               

                                                       ore operatorul necăjit a continuat cu 100W. 

                                                                                                               O parte din membrii echipei au parti- 

                                                                                                             cipat folosind indicativele personale în 

                                                                                                             marele concurs. 

                                                                                                             Restul echipei au fost activi în benzile 

                                                                                                             WARC, reuşind legături frumoase. 

 

                                                                                                               Alte statistici sunt prezentate în pagi- 

                                                                                                              na următoare.                                     



 

 

Ceva statistici preluate din N1MM Logger.Nu sunt incluse legăturile duble. 

 
DXCrrrrrrr 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                „Top 10 DXCC” 

                                                                                                      (raportat la numărul de legături) 

                                                                                                                 

  Repartizare QSO-uri/Benzi 

 

 

 

                                                        Repartizare QSO-uri/Moduri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Repartizare QSO-uri/Benzi/Districte YO                                 „Top Districte YO” 

                                                                                                                      (raportat la numărul de legături) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Repartizare QSO-uri/Moduri/Districte YO 

 

 

Au fost onorate toate sked-urile, solicitate prin radio sau pe adrese de e-mail ale membrilor echipei. 

Toate legăturile efectuate cu indicativul YP10NATO au fost încărcate la LoTW, ClubLog şi eQSL. 



 

 

Situaţia legăturilor folosind sistemul de confirmări LoTW 

 
 

Prelucrarea este simplă.Se încarcă fişierul  “lotwreport .adi” la ClubLog. 

                     Nu s-au folosit statisticile de la eQSL , numărul de confirmări este substanţial mai mic. 

La www.qrz.com, la finalul activităţii, peste 35.500 de vizitatori.Hi. 

 

Referitor la programul de diplome pus la dipoziţia celor care ne-au contactat, echipa YP10NATO 

a eliberat un număr total de 219 diplome, punând la dispoziţia celor interesati adresa de e-mail  

yo_award@yahoo.com. 

http://www.qrz.com/
mailto:yo_award@yahoo.com


 

Solicitanţii, 83 de indicative (şi un SWL)  diferite din 23 ţări DXCC. 

Din YO au solicitat şi au îndeplinit condiţiile de acordare un numar de 9 radioamatori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Câteva  spicuiri din corespondenţa YP10NATO Team este prezentată mai jos: 

 

Dear Sir. Thanks FB Award Program and many FB QSO.   I hereby apply for “2014 YP10NATO 

Award GOLD(6Bands)  ” and submit the following information. I attach the PDF. GL es 73 de 

JE1GWO Taka     

 

 Hello OM, I request your award in Gold mode "CW", see extract of my logbook as follows: 

....... Had much fun to qso nice ops in good CW-mode, best 73, gl and thanks in advance DJ4EY Jo 

  

Hello Gentlemans! 

I'am HA6ZN - Lajos Toth from Hungary. I had the honor to be able to make radio contact six amateur 

bands with yours memorial sign YP10NATO in your country. After validating my contacts please send 

to my e.mail addres the Gold -Silver-Bronze-diploma attributed to your generosity.  

Congratulations on yours amateur radio activity and ham generosity.  

With much consideration 73 HA6ZN Lajos.53 years on air.... 

 

HI, I am cheking for gold award if possible !! My qso are :......... BEST73 AND THANK YOU FOR 

ACTIVITY. GOOD LUCK F6GCI Jerry 

 

Salutare! Multam ptr Bronz Award si solicit Silver Award, hi! 73, Dan  YO4CVV 

 

Hello friends, 

thank you for the interesting and friendly station hunt period. I ask you now for the Nato-award in gold. 

 vy 73 / 55 de DL6NBS Bernd 

 

Dear om´s, you have a nice activity and so I can applicat the following YP10NATO awards silver 

award 5 bands gold award 6 bands Thank you 73 + 77 DL5ST 

 

Dear award manager,  it was a great pleasure for me to take part in the event and please find attached 

my application for the YP10NATO-award in bronze, silver and Gold. Thanks for activity and Hamspirit 

!  VY 73  Jürgen DL1HRN 

 

Hello! 

I hereby apply for the "YP10NATO gold award". Thanks for activating your great station and copying 

me so many times on so many bands :-) -- Thomas Milde DL1HBT & AC2HM 

 

Dr OM´s from the YP10NATO Team, at the End of the activity, many thanks to all of you for the 

activity. YP10NATO is the first CS, I worked from 80-10. It was a great pleasure for me to look for your 

call the whole weeks. Hpe cuagn, best dx and vy 73  Klaus, dl2ybg 

 

Hello there, this is Antonio IZ8XQC. I’d like to thank you all for the nice activity which you arranged 

and for the big efforts made.It was very nice to look for you on the bands. I’m interested in receiving the 



award and the qsl cards; please let me know if I’ve to send a contribution for that. Thank you very 

much and see you again soon.Best 73, Antonio IZ8XQC 

 

Hello, Please send me the diplom «gold», 9 qso cw, ssb 1qso. Thanks to all operators for super tfc, tks  

YO..... for xxx qso.  73’s  F5LVL Fernand 

 

Many thanks for the Award and for prompt reply! 73 de George, SM0GII 

  

Buna ziua Prin prezenta solicit diplomele pentru indicativul YO5OCZ,indeplinind conditiile din 

regulament prevazute pentru YP10NATO... BRONZ AWARD, SILVER AWARD, GOLD AWARD 

Va multumesc pentru efortul depus si pentru organizarea acestui eveniment. Cu respect Vago Laszlo 

YO5OCZ Laci 73! Baia Sprie 

 

Dear OM's, It will be my great pleasure to receive your diploma! Best regards, Goran Milinkovic  

PC5ACO    --... ...— 

 

Dear all! I worked your Special Event Station YP10NATO 5 times: It was a pleasure to work your 

station, best wishes to the excellent operators! vy 73 from DL4HBF Heinz Fuerst 

                           

Buna seara,   Va rog sa-mi trimiteti in format electronic sau daca este posibil pe suport papper, 

diplomele YP10NATO. Ma bucur foarte mult, ca am reusit sa va lucrez in majoritatea benzilor de 

radioamator, in aceasta frumoasa actiune de celebrare a zece ani de la intrarea  Romaniei in NATO. - 

2004 - 2014.Va doresc toate cele bune si la reauzire. 73/gl!Cu stima  Vasile YO8NR  Suceava 

11.06.2014 

 

Hi Have listened to you for a while , but I have no LoTW and eQSL, but as an old HAM I am now for 

more than 10 years a SWL. I appreciate every card HAM's send me by the buro or mail. What can  I do 

to get your card ? Sending it to your home and you send the card via the buro to me or is there another 

way.I can also email you the information from me to fill in your card and sending it to me . Give me a 

hint . But it is unacceptable that your buro do not send your cards to other national buro's. 

Inform me what to do or what you can do.Best regards and hope to hear from you in a positive or 

negative way.73 Jacques NL 12869  Netherlands MARAC 440. VERON 

   

INEXISTENŢA UNUI BIROU YO-QSL COMPLET FUNCŢIONAL este motivul pentru care 

confirmările legăturilor  efectuate s-au efectuat folosind sistemele LoTW şi eQSL.De la începutul 

acestei activităţi a fost exclusă existenţa unui QSL Manager.S-a dorit un semnal de alarmă. 

Sunt 25 de ani de democraţie în YO iar  F.R.R. s-a “primenit” de nenumărate ori.Neputinţa persistă iar 

radioamatorii din YO au de suferit. 

  

 La final, se impune o precizare: din această echipă au făcut parte radioamatori membri ai unor cluburi 

afiliate F.R.R. şi simpatizanţi ai altor asociaţii “non-guvernamentale” precum şi radioamatori care nu 

fac parte din nici o “structură”. 

 

 Totul pentru o idée.S-a dorit promovarea unui eveniment marcant pentru România, un imbold pentru 

alţi hami YO privind organizarea de astfel de activităţi.Nu cluburile şi diferitele asociaţii ne reprezintă 

ci fiecare semnal din eter....YO, YP, YQ. 

 

Ops’:    YO5AJR – Miki YO5AXF – Carol                    YO5CUQ – Pisti YO5FMT – Laci  

           YO5OHO – Chris YO5PBF – Boby                    YO5PJB – Sorin YO5TP – Bela 

                                            YO8RAA – Mir                   YO8SS - Alex  

      

                                                          

 

YP10NATO Team , 01 Iulie 2014 
                                                                   


