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Concursurile ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY 2010
Desfasurate in zilele de 16 mai (UUS) si 17 mai (US) concursurile „Ziua Telecomunicatiilor Fair 

Play” dedicate sarbatoririi la 17 mai a ... ani de la infiintarea in 1865  la Paris a Uniunii Internationale 
a Telecomunicatiilor (ITU) au reunit la start in acest an ( mai ales cel de UUS, desfasurat pe o vreme 
cainoasa cu temperaturi apropiate de zero grade, cu ploi si vant deosebit de puternic si in rafale) un 
numar mai mic de radioamatori decat in anii trecuti.

In concurs, la Pensiunea Panorama ( se poate vedea viteza vantului si plafonul norilor)

Concursurile au avut si regulamente modificate fata de anii trecuti ( o singura categorie la UUS 
si o categorie noua -  statii TLC- la US).

Multumim tuturor participantilor si asteptam in continuare loguri de concurs la UUS ( la cel de 
US au fost expediate toate logurile), deoarece, din motive de QRL ale arbitrilor celor doua concursuri, 
termenul de primire al logurilor s-a prelungit pana pe 15 iunie.



Va asteptam luna aceasta si la primul concurs international organizat de catre YO HD Antena 
DX Grup ( Memorial YO7VS in 50 MHz, fost Oltenia Six Metters) in zilele de 19-20 iunie, in paralel cu 
IARU 50 MHz. 

VHF/UHF INFO
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* “Nicio zi fara E-sporadic!” ar putea fi descrierea ultimelor 30 de zile.Banda de 6m a fost 
deschisa in fiecare zi, de la rasaritul soarelui pana la apus, in unele zile chiar pana dupa ora 01 CFR.

In aceasta perioada s-au putut lucra statii din Europa, dar si cateva DX-uri, printre ele  A9, A7, TA
(estul extrem al Turciei), SU, ST, JY, OH0/P, Axxxx, si “cireasa de pe tort” E4X. Tot in aceasta perioada, 
in circa 10 zile, MUF-ul a urcat  la peste 150 MHz , permitand, pentru perioade relative scurte, legaturi la 
mare distanta si in 144 MHz. Aici cele mai interesante deschideri au fost in 15-16 mai, spre est, astfel 
UUS-istii YO au putut lucra TA si 4L, iar in 23 mai o statie din UN (din pacate eu am pierdut deschiderea 
fiind la job si “suferind” dupa ce am vazut postarile pe clustere).

In 28 Mhz, cand conditiile au fost favorabile, s-au putut realiza legaturi intercontinentale via TEP 
sau Es multihop.

* Etapa din luna mai a concursului 50 MHz Cumulative Open  a fost destul de animata, 
propagarea fiind deschisa spre NV-ul Europei. Din traficul in concurs am observat ca majoritatea statiilor 
participante dadeau si numar serial, cu toate ca organizatorul nu solicita acest lucru. Probabil din cauza 
programelor de concurs care solicita si numar serial dupa control. Daca asa e “desenul” sa dam si noi 
numar serial !

* Din pacate activitatea solara parca a “intrat in vacanta”. Fluxul solar inregistreaza  valori foarte 
scazute, sub 70, inviorandu-se la inceputul lunii iunie, datorita petei solare 1076. Tot in aceasta perioada a  
fost semnalata prima furtuna magnetica majora si fenomenul AURORA s-a facut simtit la nord de 
paralela 49, fiind realizate multe qso-uri in 144 MHz de catre statii situate la Nord de paralela 50.

In continuare va recomand sa urmariti buletinele de propagare si atunci cind fluxul se apropie sau 
trece de valoarea 100 poate “misca” ceva si in 50 Mhz via F2, respectiv apare posibilitatea realizarii de 
QSO-uri intercontinentale (peste “balta”). Dar, pana atunci incercati dotarea cu antene mai serioase. Nu 
mai tine figura  cu antenele de HF, gen Deltaloop, Windom sau dipolul de 80m care rezoneaza “perfect” 
in 50Mhz, cum multi au lucrat in aceasta perioada via Es. Un QUAD de minim 2 elemente sau un Yagi de 
3 sau mai multe elemente, sunt o alegere inteleapta. Revistele si internetul sunt pline cu schite de antene, 
pentru cei interesati le stau la dispozitie cu informatii (antene) verificate.

* Pentru cei care au lucrat in 5/6 iunie in Floarea de mina: nu ezitati si trimiteti logurile si la 
concursurile desfasurate in paralel cu al nostru.

HA DX VHF  loguri la  havhf@mrasz.axelero.net
LZ DX VHF/UHF loguri la vhf@bfra.org
* In data de 19-20 iunie Memorial YO7VS se desfasoara in paralel cu IARU reg. 1-a 50Mhz. Tot 

in acest timp se mai desfasoara si alte concursuri in 50MHz.
Daca ati lucrat, trimiteti log si pentru urmatoarele concursuri:

- Memorial F8SH,  loguri la: iaru50@ref-union.org
- Memorial Mihajlo Pupin, loguri la: pupin@srv.org.yu

*  In 3-4 iulie Campionatul international de UUS al Romaniei. In paralel cu el se desfasoara si:
- ARI VHF-UHF-SHF CONTEST loguri la stefano.castriotta@tiscali.it
- Tesla Memorial contest(Serbia)   loguri la tesla@srv.org.rs

Tot in concursul din  3-4 iulie o echipa va active HB0 in 144 si 432 MHz de pe cel mai 
inalt varf din Liechtenstein ( Augstenberg-2359 m) qra locator JN47TC.
Info la: http://www.darc.de/distrikte/e/html/aktuelles/HB0.pdf



Pagina lunii:  http://sohowww.nascom.nasa.gov Aici gasiti informatii si fotografii despre soare si 
activitatea solara, informatii furnizate de SOHO (SOolar and Heliospheric Observatory). Tot aici ultimele 
poze cu petele solare, date despre fluxul solar si prognoze despre activitatea solara viitoare. Un click pe 
fotografia de sub spaceweather va duce catre o pagina unde se gasesc grafice despre activitatea recenta a 
soarelui. Tot aici puteti gasi in sectiunea gallery cateva fotografii ale soarelui luate de SOHO de-a lungul 
timpului.

Daca aveti informatii utile ce doriti sa fie inserate in cadrul buletinului, trimiteti un email cu ele la 
ukwnews @ gmail.com sau yo2lhd @ yahoo.com .
O arhiva cu buletinele uus aparute in YO HD ANTENA gasiti la www.buletinukw.blogspot.com.
          
                                                                              73 si s-auzim numai de bine!

Concursul “Memorial YO7VS” 50 MHz
(fost “Oltenia Six Meters”)

Scopul: comemorarea lui YO7VS, plecat dintre noi un martie 2008 si continuarea traditiei 
concursului “Oltenia Six Meters” printre initiatorii si promotorii caruia se numara si Dick, YO7VS

Data / ore: Concursul “Memorial YO7VS” (fost “Oltenia Six Meters”) – se va desfasura in 
paralel cu IARU-50 MHz- Contest  (pentru anul 2010  in 19 - 20 iunie, intre orele 14 – 14 UTC)

Banda si modurile de lucru: Banda de 50 MHz in urmatoarele  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
fereastra pentru DX 50,110 – 50,130 MHz

Categorii: A - individual;
       B - echipe.

Controale: RS(T) + 001(serial crescator) + WW QTH locator.  
Punctaj: 1 km = 1 punct.
Scor: Suma punctelor din legaturi.
Loguri:  Numai in format .EDI la adresa: yo2max@yahoo.com, , in maxim 30 de zile dupa 

concurs.

   
Nota:  Cu o statie se poate lucra o singura data, indiferent modul de lucru.
Pentru statiile straine este obligatorie o lista cu minim 3 QSO-uri cu statii romanesti (YO, YP, 

YQ,   YR).

Recomandam 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 clasati la fiecare categorie primesc diplome.



Statiile YO vor fi incluse in clasamentele generale ale categoriilor A si B, dar se va face si un 
clasament separat al acestora (categoria C, neoficiala), iar statiile clasate pe primele trei locuri  vor primi 
diplome .

Se acorda cupa « Memorial YO7VS » statiei din concurs care obtine punctajul maxim. 

Extras din

,,PRACTICI DE OPERARE”

de Mark Demeuleneere, ON4WW
  care poate fi citit in intregime , in traducerea lui Feri YO4PX pe blogul  personal al acestuia 
(yo4px.blogspot.com), alaturi de alte zeci de materiale deosebit de interesante si actuale din 
radioamatorism.

...  Cineva mi-a atras atenţia asupra următorului fapt: pe măsură ce amatorii
progresează în "cariera de hami" par să uite că au fost şi ei odată începători. Într-
adevăr, deseori ai ocazia să auzi amatori chemând "C Q DX" în benzile de unde 
scurte, după care le răspunde o staţie "locală" (care pentru ei în acel moment nu se 
află la o "distanţă mare", aşadar nu este un DX). De multe ori operatorul local 
încasează o punere la punct verbală şi rămâne pradă neînţelegerii sau furiei. 
Aceasta taie orice cale de comunicare de ambele părţi. Începătorul local ar trebui să 
priceapă că dacă cineva cheamă "CQ DX", el nu ar trebui să-l cheme în acel 
moment. Pe de altă parte, amatorul experimentat ar trebui să-şi aducă aminte de 
zilele sale de început, când a făcut exact acelaşi lucru, pentru că dorea să lucreze 
"o ţară nouă", de aceea ar trebui să dovedească consideraţie faţă de începător.
În astfel de situaţii eu îi dau de obicei un scurt control, îl înscriu în log şi îi spun că 
de fapt eu încerc să lucrez DX. Începătorul va înţelege aluzia şi va fi mai atent data 
viitoare, fiind totuşi mulţumit că a înscris în log o ţară nouă… şi, la urma urmei, 
asta era ceea ce îl interesa! Aşa că … daţi-i fiecăruia şansa unui QSO şi nu uitaţi 
zilele voastre de "boboci"! ...



Antenele pentru EME (4 x 8 el Yagy) ale lui Misi, HA8CL (Mako)

Atentie !
Va amintim din nou ca in 19/20 iunie (14-14 UTC) are loc concursul international « Memorial 

YO7VS » la care va invitam sa participati.  Precizam ca statiile romanesti vor fi incluse in clasamentele 
generale ( categoriile A si B), dar va fi intocmit si un clasament neoficial numai pentru statiile YO 
(categoria C), primele trei  clasate primind diplome.

Fisele de concurs in format EDI se vor expedia la yo2max@gmail.com.
Regulamentul concursului ( prezentat mai sus, vezi pagina 3) va apare si pe radioamator.ro (El 

nu a fost postat in forma noua pe yohddx.ro, administratorul paginii fiind neprevazut QSY pentru aceasta 
perioada).

« Micul contravenient »


