
 Nr. 154 – iunie  2009  

YO/HD Antena 
 

BULETIN  DE  INFORMARE 
AL RADIOCLUBULUI  YO HD ANTENA DX GRUP 

www.yohddx.ro 
Redactat şi editat de Adrian Voica (YO2BPZ)  str.Bejan 66/82, 330114 Deva, HD. Tel. 

0723.271676;  0254.217201 ; E-mail: yo2bpz@gmail.com 
 
 

Simpozionul radioamatorilor hunedoreni YO/HD Simpo editia 2009 
In organizarea CS Silverfox, a avut loc la Deva in zilele de 9 si 10 mai 2009 Simpozionul 

radioamatorilor hunedoreni editia 2009. 
Activitatea a inceput cu masa festiva si tombola ( au participat 80 de personae) in seara zilei de 

9 mai  la cantina Liceului Horea din Deva. 
A doua zi, 10 mai, incepand cu orele 10 la Romtelecom Deva a avut loc simpozionul propriu 

zis si talciocul. 
Participare buna, fiind reprezentate aproape toate districtele ( si HA8, prin cei 7 radioamatori 

din Mako, sositi in aceasta perioada la Deva la invitatia YO HD Antena DX Grup). 
Nu au participat oficialitati locale si judetene. 
Intrucat nu avem un program concret a ceea ce s-a prezentat, vom prezenta ceea ce isi 

aminteste Mihai, YO 2LXW ( la cererea noastra): 
“ Nu am notat nimic dar din memorie voi insira cate ceva:  
-reflectometru si adaptor de impedante de YO2APU,  
-prezentarea inregistrarii video a amplificatorului de US cu 2xGU50 de YO2MJM,despre care 

YO3APG spunea ca va fi prezentat si la una din Tv-le nationale,  
-YO7HUZ-Nicu despre activitatea Cercetasilor Romaniei din Rm.Valcea si  inaugurarii 

clubului YO7KRS,  
-YO5BRZ Paul despre DX Clubul Oradea YR5O si pozitia topten al acestuia la CQWW 

WPX in 3,5 MHz,operator fiind responsabilul clubului Paul YO5BRZ,  
-YO5AT Ioska despre inceputurile RGA si realizarii completlui antena-receptor usor si 

performant,prezentate de altfel si la Simpo Alba 2008,  
-YO2BPZ despre protocolul dintre clubul din Mako si YO HD DX.A fost invitat reprezentatul 

clubului si al celor 8 radioamatori din HA transmitind un salut si multumiri de felul cum au fost 
primiti si tratati la Deva,      

-YO3APG despre radioamatori si radioamatori si asa cum obisnuieste Vasile,la sfirsit,a invitat 
pe fiecare radioamator prezent in sala a se prezenta si a-si descrie realizarile.   
Au mai fost probabil,dar probabil desfasurate in lipsa mea,fiind in pauza de fumat.” 
 

                    

http://www.yohddx/


Noi am prezentat radioamatorii din Mako, prezenti la Deva in aceasta periaoada. In numele lor 
a vorbit Lajos, HA8EN, secretarul clubului HA8KCI care a multumit pentru ospitalitate si a facut 
tuturor invitatia de a participa la intalnirea de la Mako, ce va  avea loc in 19 iulie 2009. 

Am prezentat deasemenea grupul celor 10 elevi de clasa a VIII--a de la Scoala generala 
“Andrei Muresanu”  Deva, care au participat  la cursul optional de radiocomunicatii si radioamatorism 
organizat de prof. Paul Tota  si Radioclubul YO HD Antena DX Grup ( responsabil curs – Jeno 
YO2MAI), care au participat la examenul pentru obtinerea certificatului de radioamator tinut la 
ANCOM Timisoara in luna aprilie. Le-au fost inmanate diplome si au fost prezentati participantilor la 
Simpo 
 
 

Stimati radioamatori! 
Va rugam din nou sa va pregatiti aparatura, antenele si amplasamentele de 

concurs si sa participati in zilele de 20 si 21 iunie  la a 13-a editie a  concursului 
international “Memorial YO7VS” ( fost “Oltenia Six meters”), in 50 MHz ,al carui 
regulament complet il dam mai jos.  

Vom acorda din nou premii suplimentare prin tragere la sorti ( cate trei de fiecare 
categorie) statiilor YO care trimit log de concurs. 

Va multumim si va asteptam 
 

Memorial YO7VS 50 MHz,  
Editia a XIII-a 2009 

Scopul: Comemorarea lui YO7VS, plecat dintre noi în martie 2008 şi continuarea tradiţiei concursului 
“Oltenia Six Meters” printre iniţiatorii şi promotorii căruia se număra şi Dick, YO7VS.  
Data/ore: Concursul “Memorial YO7VS” (fost “Oltenia Six Meters”) – se va desfăşura în paralel cu 
IARU-50 MHz Contest (anul acesta în 20 - 21 iunie, între orele 14 – 14 UTC).  
 

Banda si modurile de lucru: Banda de 50 MHz în 
următoarele moduri: A1A, A3E, R3A, J3E si F3E 

(G3E) CW  

50,090 – 50,100 MHz  

CW+SSB  50,100 – 50,500 MHz  
Toate modurile  50,500 – 52,000 MHz  

Fereastră pentru DX  50,110 – 50,130 MHz  
 Categorii:    A - individual;  

           B - echipe.  
Controale: RS(T) + 001(serial crescător) + WW QTH locator.  
Punctaj: 1 km = 1 punct.  
Scor: Suma punctelor din legături.  
Loguri: Numai în format .EDI în maxim 30 de zile dupa concurs la adresa:  

yo2max@yahoo.com  
Notă:  Cu o staţie se poate lucra o singură dată, indiferent de modul de lucru.  
Pentru staţiile străine este obligatorie o listă cu minim 5 QSO-uri cu staţii româneşti (YO, YP, 

YQ, YR).  
Recomandăm utilizarea programelor:  

• LOGUUS scris de YO9CWY: http://www.qsl.ro/yo9kpi/downloads.htm  

• MHR Log scris de DL5MHR: http://www.radioamator.ro/contest/software/  

• VHFCtest scris de S53WW: http://lea.hamradio.si/~s53ww/Vhfctest/vhfct.htm  

• TACLog scris de OZ2M: http://rudius.net/oz2m/taclog/index.htm  

Clasamente/premii: Clasamente separate pentru fiecare categorie. Primii trei clasaţi la fiecare 
categorie primesc diplome. Se acordă cupa « Memorial YO7VS» staţiei din concurs care obţine 
punctajul maxim. 



Gala campionilor din Sala Floreasca. 
            Urmarind emisiunea lui Tatulici in mintea mea a inceput o cavalcada ciudata alternand intre 
nedrepate sin  inaltatoare ganduri.! 

 Nu stiu de ce, dar pe podiumul campionilor in imaginatia mea au fost prezenti 
 si marii disparuti al radioamatorismului romanesc : Radu ,  Andy ,  Mihai si altii. Dar asta numai in 
imaginatia mea .! 

 Pe langa coplesitoarea prezenta a Iolandei Balas , a lui Ivan Pataichin si  altor  sportivi  celebri, 
radioamatorismul  este perceput ca un  soarece micut,  gri si zburlit! 

Oare meritam acest statut? Poate ca da, pentru ca de multe ori nu avem discernamant si ducem 
discutii interminabile si contradictorii daca radioamatorismul este sau nu SPORT? Nu avem destul 
curaj si obiectivism sa nu facem deosebiri injositoare la adresa diferitelor preocupari din lumea 
radioamatorismului. Adesea auzim in banda ca  "adevaratii radioamatori sunt numai cei care 
construiesec" si altele. Oare astronautii curajosi puteau sa ajunga in Cosmos fara 
constructori? Dar oare constructorii puteau sa se bucure de rezultatele lor fara astronauti? Noi toti 
trebuie sa formam o  mare familie in care fiecare isi adduce aduce aportul asa cum stie si cum poate.. 
Multi dintre noi simt ca "sarea si piperul " preocuparii lor de radioamator sunt 
concursurile,  pentru care investesc , pentru care fac sacrificii fizice,  psihice si  materiale dar, ca si 
mine simt ca au nevoie de acei” frati” care sunt constructori priceputi si la care pot sa se 
adreseze pentru ridicarea nivelului  ethnic al aparaturii.. Unde lipsesc astfel de sentimente si relatii nu 
se pot realiza mari performante!!.  
Din pacate boala de divizare a radioamatorilor se acutizeaza ( un exemplu aparitia atator site - uri pe 
tema de radioamatorism in care fie care spune oful, dar nu este sesizat de  ceilalti. 

 Poate daca odata YO HQ ar ajunge pe primul loc am putea fi bagati in seama de lumea 
sportiva - poate atunci ar intelege pretul efortului colectiv - poate ne-am putea bucura de mai multa 
consideratie 
si chiar ajutor material. Dar pana atunci...... e mult de lucru - pana atunci poate trebuie sa mai 
schimbam putin mentalitatile. 

 Poate! 
73 de YO5AJR ( de pe radioamator@yahoogroups.com) 

 
xxx         XXX        xxx 

Am avut surpriza si placerea sa vad un program  al Simpozionului YO de la Targu Jiu, 
structurat si gandit in stil “occidental”. Cunoscand  seriozitatea si perseverenta celor trei 
organizatori (Teo, Aurel si Sorin) nu am nicio indoiala ca rezultatele vor fi pe masura asteptarii 
si  ca se va crea un nou “standard” pentru aceasta activitatea nationala ( si chiar internationala) 
numarul 1 a radioamatorilor YO. Si, poate, candva, in organizarea acesteia se va implica si 
FRR!!             (YO2BPZ) 

 
PROGRAMUL DETALIAT A CELEI DE-A 30-A EDITII 
 A SIMPOZIONULUI NATIONAL YO TÂRGU-JIU 2009 

VINERI , 31 IULIE 2009 
SOSIREA PARTICIPANTILOR ( începând cu ora 12.00 si pâna la ora 24.00) - Primirea participantilor va fi 
facuta la receptia Simpo YO 2009, organizata la Clubul Militarilor in Rezerva, strada Oltenitei nr.3, vis a vis de 
intrarea in Parcul Central. 
Receptia va fi functionala pâna în jurul orei 24.00. Participantii vor fi îndrumati spre cazare (CAMIN SAU 
HOTEL, ÎN FUNCTIE DE LOCURILE DISPONIBILE) si vor primi un pachet cu materiale promotionale. 
Taxa de participare la Simpo YO 2009 este de 5 lei. 
SPECIAL DINNERS 
 *  HF DX CONTEST DINNER 
Ora 20.00 : Locatie : restaurantul Bon Mariage, str. Prelungirea 23 August, nr.1 
Invitati speciali : 
- Tomi, HA7RY ( VK9WWI,5K0T,VK9GMW)- PREZENTAREA EXPEDITIILOR; 
- Bela, HA8BE – 160 M – A DREAM FOR EVERYONE 
- Alex, YO9HP (A45WD) – CUM E SA FII DX 
Au mai confirmat participarea unii dintre cei mai buni DX-mani din YO : YO2RR, YO2DFA, YO2LDC, 
YO3JR, YO3JW, YO3APJ, YO4RDN, YO5BRZ, YO6BHN, YO9GZU si altii (lista urmeaza sa fie completata 
in functie de confirmari). 
Dupa terminarea expunerilor va fi servita cina. 



Coordonator : Aurel Cristian Ciobanu, YO7LCB 
 *  VHF UHF SAT EME DINNER 
Ora 20.00 : Locatie : restaurantul Bon Mariage, str. Prelungirea 23 August, nr.1 
Invitati speciali : 
- Liviu, YO4FNG;  Doru, YO2AMU;  Adrian, YO9FRJ: „ Drumul catre DXCC in 144 Mhz „ 
Au mai confirmat participarea YO9CMF si YO2BCT ( lista in actualizare ). 
Dupa terminarea expunerilor va fi servita cina. 
Coordonator : Sorin David Nimara, YO7CKQ 
Nota : costul participarii este 30 lei si include servirea cinei, fara bauturi, care vor  putea fi comandate de la 
barul restaurantului. 
SÂMBATA , 1 AUGUST 2009 
Locatie : Casa de Cultura a Sindicatelor Târgu-Jiu, str. Traian, nr. 5 
Ora 8.00 : Repartizarea meselor pentru flea-market (talcioc) si a spatiilor pentru expozanti (firme) 
Ora 8.30 : Deschiderea Târgului de piese, accesorii si echipamente 
Ora 10.00 : Deschiderea oficiala a lucrarilor Simpozionului National YO, a 
Campionatului National de Creatie Tehnica si a Concursului National de Software YO3CZW 
Nota 1 : in sala unde va functiona talciocul va fi deschis un birou QSL YO pentru  schimbul de qsl-uri si de 
unde participantii vor putea ridica si qsl-ul special YP30S 
Nota 2 : inscrierile pentru Campionatul National de Creatie Tehnica se vor face direct la FRR cu respectarea 
termenului din regulament si a documentatiei insotitoare. 
Nota 3 : inscrierile pentru Concursul National de Software se vor face direct la domnul Marius Mitrut, 
YO3CZW 
PROGRAMULSIMPOZIONULUI 
- Cuvânt de deschidere din partea organizatorilor 
- Alocutiuni ale oficialitatilor locale 
- Alocutiunea secretarului general al F.R.R., D-l ing. Vasile Ciobanita, YO3APG 
Ora 10.30 – 10.45 : Pauza de cafea 
- Sesiunea de Comunicari si Referate 
LISTA REFERATELOR SI COMUNICARILOR STIINTIFICE (în lucru) 
Ora 11.30 : YL Meeting (intalnirea doamnelor si domnisoarelor prezente la SIMPO YO). Intalnirea va avea loc 
in terasa din incinta Casei de Cultura a Sindicatelor. 
Coordonator: Teodora Cristina Ciobanu, YO7WB 
Ora 12.45 : Închiderea Sesiunii de Comunicari si Referate 
Ora 13.00 : Poza de grup SIMPO YO 2009 (locatia va fi in fata Casei de Cultura a Sindicatelor). Fotografiile 
vor fi oferite participantilor la masa festiva. 
Ora 13.10 : Jurizarea lucrarilor Campionatului National de Creatie Tehnica. 
Ora 14.00 : Excursi e- Traseu : Târgu-Jiu – Tismana (servirea mesei de prânz la Vila „Ursu”) – vizitarea 
Manastirii Tismana - Hobita (vizitarea Casei Memoriale „Constantin Brâncusi”) – 
Târgu Jiu ( întoarcerea se va face în jurul orelor 17.45-18.15) 
Nota 1 : vizitarea Casei Memoriale „Constantin Brâncusi” se va face în conditiile în care timpul ramas va 
permite acest lucru. 
Nota 2 : la întoarcere, autocarele vor opri în apropiere de locurile de cazare ale participantilor, pentru a le 
permite sa ajunga la timp la masa festiva. 
Costul excursiei: 5 lei/persoana 
Ora 15.00 : Program alternativ pentru cei care nu vor participa la excursie: 
- vizionarea DVD –ului expeditiei 3Y0X (Petru I), durata 55 min 
- vizionarea DVD –ului „ Seven Dxpeditions of the Year”, durata 40 min 
- vizitarea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” (Masa Tacerii, Poarta Sarutului, Coloana Infinitului) 
- program la alegerea participantilor 
Nota : vizionarea celor 2 DVD-uri se va face in Sala Mare a Clubului Mlilitarilor in Rezerva (sala unde a fost 
organizata si primirea participantilor) din str. Oltenitei nr.3 (vis a vis de intrarea in Parcul Central ). 
Ora 20.00: MASA FESTIVA 
Locatie : Restaurantul BON MARIAGE, str. Prelungirea 23 August, nr.1; Cost : 55 lei/ persoana 
Programul special „Celebration”, cu ocazia celei de-a 30-a editii a SIMPO YO 
- program artistic 
- tombola cu premii (toate obiectele vor fi noi) 
- decernarea premiilor Campionatului National de Creatie Tehnica si ale Concursului National de Software 
YO3CZW 
- lansarea si decernarea Premiilor de Excelenta YO (detalii pe site) 
- decernarea altor premii speciale acordate de organizatori 
- alte surprize, distractie si un meniu delicios 
DUMINICA , 2 AUGUST 2009 



Ora 9.00 Program liber: 
- Vizitarea Ansamblului Monumental „Calea Eroilor” (Masa Tacerii, Poarta Sarutului, Coloana Infinitului) , 
centru istoric al orasului ( Str. Tudor Vladimirescu si Str. Victoriei ) unde sint grupate mai multe monumente 
istorice. 
- Plecarea participantilor. 
Nota : la sediul receptiei (str. Oltenitei, nr.3) vor putea fi rezolvate ultimele detalii solicitate de participanti, pâna 
la ora 11.00 
Coordonatori program : 
Teodora Cristina Ciobanu, YO7WB Tel. 0766 271 760 
Aurel Cristian Ciobanu, YO7LCB Tel. 0769 681 104 
Sorin David Nimara, YO7CKQ Tel. 0765 400 416 
Pentru comunicatii locale pe durata Simpo YO 2009 utilizati 145.500 Mhz & 433.500 Mhz, FM 
 

 
Mai jos doua dintre QSL-urile DX-manului de 3790 MHz  YO2LMA ( controale 59 in 3,8 MHz!) 

     
PISCOLT 2009-Ziua Mondiala  a Radioamatorilor 

   Pentru ca 18 aprilie va fi in vacanta elevilor, am considerat ca ar fi bine daca am sarbatori aceasta zi in 
ultima zi de scoala, inainte de vacanta. 

   Ne-am adunat pentru acest eveniment destul de multi… 
   Pentru inceput, am vorbit despre Ziua Mondiala a Radioamatorilor care in acest an are deviza: 

“Radioamatorismul- resursa dumneavoastra de comunicatii in situatii de calamitati si  urgente”. Am 
vorbit despre tragedia Titanicului din 14 aprilie 1912, cand cei doi radiotelegrafisti Harold Bride si Jack 
Phillips….au chemat CQD  pentru a salva vietile pasagerilor de pe nava care se scufunda…Datorita lor au fost 
salvate 706 persoane din cele 2223 aflate pe vas. In 26 decembrie 2004 un cutremur mare in Indonezia a facut 
un val urias – tsunami-care s-a manifestat violent in Sri Lanka , India si alte tari: au pierit atunci peste 120.000 
de persoane.Radioamatorii au ajutat foarte mult atunci.Cutremurul din Italia din 6 aprilie a lasat peste 50.000 de 
persoane fara adapost.Radioamatorii italieni au hotarit sa foloseasca doua frecvente de urgenta-7045Khz si 3640 
Khz- pentru a ajuta la rezolvarea unor probleme locale.Au fost si alte asemenea situatii cind radioamatorii au 
ajutat la realizarea unor retele de urgenta, au fost de un mare folos autoritatilor in situatia cand toate celelalte 
retele de comunicatii au cazut: dezastrele provocate de uragane in SUA, coordonarea convoaielor cu ajutoare 
care au sosit in Romania , dupa evenimentele din decembrie 1989,in special de catre radioamatorii din Arad, dar 
si din alte localitati. Multi radioamatori au instalate pe masinile lor statii care pot sa fie folosite in situatii de 
urgenta. Am vorbit despre comunicatiile locale in UUS, despre EME, despre…EVE… Am ajuns la concluzia ca 
in Piscolt sunt cam putini radioamatori, dar poate vom schimba cumva situatia…Discutii… sperante… 

 Am trecut apoi la…”O multime de …multimi”. Anul International al Astronomiei, celebrat in 
2009, se doreste sa-i ajute pe locuitorii planetei noastre sa descopere locul lor in Univers scrutand cerul noptii , 
stimulandu-i sa dea o nota personala contemplarii si descoperirii. Toti oamenii ar trebui sa-si dea seama de 
impactul astronomiei si al stiintelor reale in viata noastra cotidiana si sa inteleaga mai bine cum cunoasterea 
stiintifica poate contribui la o viata mai buna pentru toti locuitorii planetei Pamant. Am ajuns…in Sistemul 
Solar: Soare=o stea galbena,de talie mica, planete, sateliti, comete, meteoriti, materie neagra…De ce se numeste 
Galaxia noastra…Calea Lactee? Pentru ca asa se vede pe cer…in noptile senine… Apoi alte galaxii, cele mai 
apropiate de galaxia noastra sunt: Andromeda si  Norii lui Magelan,  roiuri stelare : roiul deschis Ursa Mare, 
roiul Pleiadele,  nebuloase : Orion, Crabul, Lyra. Si toate au o miscare de indepartare unele de altele…Dar daca 
am pune “filmul” acesta…play back…ele s-ar aduna intr-un singur loc, ca si inaintea unei mari explozii: BIG 
BANG.O multime de…multimi ! Si toate acestea vazute de… OM! Am stat si am mai discutat…aproape doua 
ore… 

A fost placut si  …util!        (YO5DAS) 
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