
 

���� Nr. 166 B – iunie  2010���� 

 

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;  0354.883754; E-mail: yo2bpz@gmail.com 

 

Memorial YO7VS 50 MHz  - 19/20 iunie 14.00-14.00 UTC 

 
Nou la Memorial YO7VS: Pentru a stimula participarea statiilor YO la concurs, incepand 

cu editia 2010, 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 . Deasemenea, intentionam sa acordam trei premii suplimentare 
prin tragere la sorti pentru statiile YO care trimit log de participare. 

Regulamentele in varinta finala se gasesc pe radioamator.ro la sectiunea "Concursuri 
UUS". 

Contam pe prezenta Dv. in concurs (19/20 iunie 14/14 UTC) pentru a cinsti si in acest fel 
memoria celui care a fost YO7VS, un pionier al benzii de 50 MHz in YO. 

CD al YO HD DX 

 

La 3 iunie 2010 pe excelentul blog dedicat in totalitate radioamatorismului  al lui 

Feri,YO4PX, membru activ al clubului nostru – YO HD Antena DX Grup Deva 

(yo4px.blogspot.com)  a aparut acest « Cod de comportament pentru DX-mani » o noua 

pledoarie pentru radioamatorismul facut cu politete, in spiritul unui adevarat fair play. 

Pe pagina Codului (http://www.dx-code.org/dxcode4.htm) figureaza acum (alaturi de steagurile 
Angliei, Frantei, Suediei, Finlandei, Greciei, Olandei, Italiei, Spaniei, Cehiei, Rusiei, Chinei, Ucrainei) si 
steagul Romaniei (unde prin Ctrl+Click se poate vedea Codul tradus in limba romana de catre Feri). 

Va invitam sa lecturati cu atentie materialul de mai jos si sa aderati la acest Cod ( atat Dv, cat si 

clubul din care faceti parte). 
Redactia YO/HD Antena 

 

 

 

 

UN NOU COD DE COMPORTAMENT PENTRU DX-MANI 
 

  

Nu este un secret faptul că în ultimii ani comportamentul radioamatorilor în 
eter, şi mai ales în pailapuri, s-a înrăutăŃit considerabil. Purtarea dezagreabilă, 



necivilizată, nepoliticoasă a unor colegi ai noştri ne diminuează plăcerea de a 
ne bucura de hobby-ul nostru. 
Lucrurile nu ar trebui – şi nici nu trebuie - să se petreacă astfel. Un 
comportament lipsit de politeŃe este contraproductiv, fiind de-a dreptul 
incompatibil cu scopul pasiunii noastre, acela de a petrece momente de 
încântare. 
Pe măsură ce ne străduim să ne îmbunătăŃim abilităŃile de operare ar trebui să 
năzuim totodată la adoptarea celor mai înalte standarde etice de comportament 
cu putinŃă. Codul este un memento al idealurilor la care noi cu toŃii putem 
accede. 
Vă invităm pe dumneavoastră, invităm societatea dumneavoastră naŃională, 
clubul dumneavoastră de DX, prietenii dumneavoastră să vă alăturaŃi acestui 
demers şi să faceŃi publicitate efortului nostru comun. 
 

CODUL DE COMPORTAMENT AL DX-MANULUI 

Voi asculta, voi asculta şi iar voi asculta. 
Voi chema numai dacă pot recepŃiona staŃia DX în condiŃii bune. 
Nu mă voi încrede în cluster şi înainte de a chema mă voi convinge că cunosc 
indicativul DX-ului. 
Nu voi interfera staŃia DX şi nici pe cei care o cheamă, nu mă voi acorda 
vreodată pe frecvenŃa DX-ului sau în ecartul de frecvenŃă pe care îl ascultă. 
Înainte de a chema voi aştepta ca DX-ul să-şi încheie legătura pe care a 
început-o. 
Îmi voi transmite întotdeauna indicativul complet. 
Voi chema şi voi asculta la intervale rezonabile. Nu voi chema încontinuu. 
Nu voi transmite dacă operatorul DX a chemat un alt indicativ, nu indicativul 
meu. 
Nu voi transmite dacă operatorul DX a cerut completarea unui alt indicativ care 
nu se aseamănă cu indicativul meu. 
Nu voi transmite dacă operatorul DX a chemat o altă zonă geografică, nu zona 
mea. 
Dacă DX-ul mă cheamă nu-mi voi repeta indicativul decât atunci când am 
impresia că nu l-a recepŃionat corect. 
Voi fi recunoscător dacă reuşesc să contactez DX-ul. 
Îmi voi respecta colegii radioamatori şi mă voi comporta astfel încât să le câştig 
respectul. 
 

Publicarea articolului DX Etiquette în numărul pe martie al revistei QST a 
impulsionat un nou efort global  de a-i convinge pe toŃi radioamatorii să 
opereze cu respectarea unui Cod de comportament. Operatori de pe toate 
continentele s-au alăturat acestui efort, iar dumneavoastră puteŃi juca un rol 
important. Acesta este un proiect despre care se poate spune cu toată 
convingerea: «Cu toŃii noi suntem împreună în aceeaşi barcă».  Ideea unui cod 
de comportament nu este nouă, numeroşi au fost cei care în decursul anilor au 
analizat în detaliu purtarea operatorilor şi au exprimat sugestii. La fel de mulŃi 
au fost şi cei care au spus că luptăm pentru o cauză pierdută - dar noi nu 
suntem de acord cu asta. Atunci când o persoană  aruncă o piatră în apă 
cercurile generate se vor atenua rapid. Dar dacă zeci de mii dintre noi vom 
arunca câte un bolovan, valurile vor fi mari! Am dori ca fiecare operator în unde 
scurte să sprijine aderarea la standarde înalte de comportament, ştiind că alŃi 
zeci de mii de operatori au aderat la acestea. 
Practicile de operare lipsite de consideraŃie contravin înaltelor norme morale 
ale hobby-ului nostru. 
FiŃi mândri de realizările dumneavoastră, dar fiŃi respectuoşi faŃă de 
radioamatorii mai noi, care nu au deocamdată abilităŃile şi echipamentul de 
care dispuneŃi dumneavoastră.  Lor li se cuvine aceeaşi consideraŃie de care aŃi 
avut parte dumneavoastră când aŃi fost mai tineri. Hai să facem tot ce ne stă în 
putinŃă pentru a promova practici de operare etice şi un comportament de 



gentlemani în sânul comunităŃii noastre de DX-mani, în folosul tuturor 
participanŃilor! Oricine în stare să genereze un semnal pe care staŃia DX îl poate 
auzi ar trebui să aibă prilejul de a realiza o legătură, fără să fie «strivit» de 
amatori nepoliticoşi. 
În efortul de a reinstaura o purtare civilizată în acest domeniu Codul de 
comportament al DX-manului vă îndeamnă să aspiraŃi la standarde etice mai 
înalte.  Un mare număr de cluburi şi de societăŃi naŃionale au aderat deja la Cod 
şi au cerut membrilor lor să-şi însuşească punctele sale. 
PuteŃi adera şi individual prin clic aici. (a se completa indicativul, adresa de e-
mail şi clic pe butonul «Send»).  Adresa dumneavoastră de e-mail va fi folosită 
exclusiv pentru a vă trimite mesaje în legătură cu proiectul Codului de 
comportament. Dacă nu doriŃi să primiŃi mesaje lăsaŃi rubrica 
necompletată. Indicativul dumneavoastră va fi publicat pe 
pagina «Suporteri» a saitului. 
În cazul în care clubul dumneavoastră doreşte să fie inclus pe lista 
organizaŃiilor care aderă la Codul de comportament trimiteŃi-ne un e-mail la 
adresa w6sj@arrl.net, eventual împreună cu sigla clubului sau adresa URL a 
acestuia şi vom înscrie clubul pe pagina asociaŃiilor care sprijină Codul. 
Dacă doriŃi să folosiŃi imaginea mascotei noastre Hiram, copiaŃi-o în saitul sau 
în blogul dumneavoastră cu link la http://www.dx-code.org/ şi anunŃaŃi-ne 
trimiŃând şi adresa URL, pentru a vă putea înscrie pe listă. 

*   *   * 
(Traducere pe baza http://www.dx-code.org/ şi materialul introductiv publicat 

de Randy Johnson W6SJ şi pe QRZ.com) 

ULTIMA ORĂ 
De ieri 10 iunie 2010 pe pagina http://www.dx-code.org/dxcode4.htm a 
saitului Codului de comportament administrat de Randy W6SJ figurează şi 
steagul României. Prin clic pe steag se deschide pagina care conŃine traducerea 
Codului în limba română, iar în josul acesteia prin clic se poate accesa 
traducerea lucrării «Practici de operare» de Mark Demeuleneere ON4WW.  
Pe pagina suporterilor figurează doar 7 indicative YO. Saitul oficial al FRR nu a 
publicat nimic despre Codul de comportament, deşi materialul a fost pus la 
dispoziŃia administratorului de o săptămână.  La QTC-ul din 9 iunie Codul a fost 
prezentat pe scurt şi se pare că articolul de mai sus va fi publicat în numărul 
viitor al revistei R & R. 

 

  Ctrl+Clic pe steagul României 
 

 

 

DXCC si .. DX! 
*R1M:MALYJ VYSOTSKI: La intalnirea prim-ministrilor rus si finlandez una din problemele discutate  a fost 

cea a canaluluil Saimaa , concesionat pentru 50 de ani incepand cu 27 septembre 1962  si care a creat conditii 

pentru ca insula Malyj Vysotskij  sa devina entitate  DXCC la sfarstul anilor  80. Noul accord care va intra in 

vigoare in 2013 nu include si locatia insulei  d Malyj Vysotskij. Si, dupa regulile DXCC  este foarte posibil ca 
aceasta entitate sa fie suprimata in  2013. Vom vedea ( Dupa LNDX nr. 742)!!! 

*ZA, ALBANIA: Chris HA5X si sotia  Marta HA9WM vor lucra ca  ZA/home call din 10 in 24 iunie 

din orasul Orikum. Ei au autorizatia de a lucra pentru o zi de pe insula Sazan  (IOTA EU169) . 
. 


