
Asociaţia “Radioclubul Cozia” Râmnicu Vâlcea – YO7KRS 

 

 
 

Fondată în anul 2009 

I n v i t a ţ i e 

Diploma “Ziua Imnului Naţional” – indicativ special YR48REV 
Vă invităm să lucraţi în perioada 15 – 31 iulie 2016 Diploma „Ziua Imnului Naţional” cu 

indicativul special YR48REV. 
 Benzi şi mod de lucru: 80m, in portiunea de bandă 3700-3750 Mhz, în SSB şi 40m în 

porţiunea de banda de 7100- 7150 Mhz, exclusiv in SSB.  
 Condiţii de acordare a diplomei: 
 Realizarea a minimum 150  de puncte pentru diploma GOLD, 100 de puncte pentru diploma 

SILVER şi 50 puncte pentru diploma BRONZE, acordate astfel:  
I. Staţia YO6KAF  şi radioamatori din municipiul Braşov 
 - Staţia YO6KAF –Asociaţia Judeţeană de Radioamatorism Braşov - 10 puncte 
- Staţii individuale ale radioamatorilor din municipiul Braşov: YO6 BBQ -Iulian , YO6DMR –

Mircea,  YO6QT-Dumitru, YO6 LA- Grigore, YO6IKB-Pavel, YO6ANZ-Marin , YO6MZ-Gigi , 
YO6FWI-Mihai , YO6FPW -Lucilius ,  5 puncte 

Braşov este oraşul în care a fost compus şi interpretat prima dată cântecul patriotic, atunci când 
Anton Pann a pus pe note muzicale versurile poeziei  „Un răsunet ” compusă de Andrei Mureşanu. 
Câteva luni mai târziu, la 29 iulie 1848, reîntors la Râmnicu Vâlcea, Anton Pann dirija „un cor de 
cântăreţi” , cum  se menţionează în cronici, interpretând imnul patriotic  “Deşteapta-te române!” pentru 
prima dată într-un cadru oficial cu ocazia depunerii jurământului pe Constituţia revoluţionară. 

II.Staţia YO7KRS, indicativul special YR48REV şi radioamatori, membri ai asociaţiei şi  din 
municipiul Râmnicu Vâlcea şi judeţul Vâlcea 

- Staţia de radioclub, YO7KRS  - Asociaţia “Radioclubul Cozia” Râmnicu Vâlcea, 10 puncte  
- Indicativul special YR48REV, 10 puncte  
- Staţii individuale ale radioamatorilor , membri ai asociaţiei şi  din municipiul Râmnicu Vâlcea 

şi judeţul Vâlcea :  YO7HKR – Adi, , YO7HUY – op.Cristi,  YO7HUZ – op.Nicu, YO7HHE/P-Coco, 
YO7GWA –Lee, YO7HBY – Costinel, 5 puncte 

 - Staţii individuale şi de club din municipiul Râmnicu Vâlcea şi judeţul Vâlcea, şi din 
municipiul Braşov, QSO-uri din perioada  15-30 iulie a.c., 1 punct. 

- Într-o zi se va putea lucra o singură dată în aceeaşi bandă cu fiecare dintre staţiile şi operatorii 
de mai sus.  

-Este necesar să se lucreze cel puţin o dată indicativul special YR48REV.  
Diploma şi QSL-ul indicativului special YR48REV se va solicita până la data de 30  noiembrie 

2016, prin cerere trimisă prin poştă însoţită de logul cu QSO-urile efectuate, sau extras log cu min. 150 
punte, 100 puncte sau 50 de puncte după caz,  realizate, QSL-uri pentru staţiile lucrate (va fi confirmat 
un singur QSO)  şi timbre poştale în valoare de 8 lei,   la adresa de corespondenţă: Cercetaşii României - 
Centrul local Râmnicu Vâlcea (Radioclub) C.P.50, O.P.5 240370 – Râmnicu Vâlcea, Judeţul Vâlcea.  
Nu se va trimite plic autoadresat. Vom trimite diploma la cerere şi în format electronic. 

Radioamatorii care acordă puncte vor primi diploma dacă vor efectua cel puţin 100 de legaturi, 
în cel puţin 3 zile din cele  17 zile  în care se lucrează diploma, pentru care vor trimite loguri la adresa 
de mai sus. Odată cu diploma vor primi şi QSL-ul indicativului special YR48REV. Pentru alte 
informaţii vă invităm să ne scrieţi pe mail la nicualmasi@yahoo.com sau 
radioclub_cozia_yo7krs@yahoo.com sau să ne telefonaţi la nr. 0753121244, Nicu ALMAŞI – YO7HUZ  
şi 0744306565, Adi JIDOVEANU-YO7HKR. 



 

 

 

 

 

 


