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Ziua Radioclubului YO HD Antena DX Grup 

Asa cum a fost programat, duminica 14 noiembrie a avut loc la Hateg a 3-a editie a sarbatoririi Zilei Clubului 
YO HD Antena DX Grup (YO HD DX).   

Actiunea  a inceput inca de sambata la amiaza cu primirea la Deva a  celor patru reprezentanti ai 
Radioclubului Mako - HA8KCI (Misi - HA8CL, Feri - HA8EA, Tomi - HA8LVT + xyl Iuli), deplasarea la Hateg, 
masa de pranz si deplasarea imediata (pentru a mai prinde zi cu soare pentru vizitare) la Barajul Rau Mare Retezat. 
Ghidul nostru de nadejde (si unul dintre organizatorii activitatilor de la Hateg) a fost Aurel YO2LBB, o adevarata 
enciclopedie de date tehnice privind aceasta lucrare hidrotehnica (Aurel a lucrat multi ani in partea de telecomunicatii 
a acestui obiectiv). 

     
 Vremea a fost intr-adevar excelenta, si, dupa multe poze, am plecat, ca sa mai ajungem pe ziua la Cetatea 

medievala Colt (considerata aproape de catre toti cercetatorii literari ca si punctul de plecare pentru "Castelul din 
Carpati" al lui Jules Verne). A mai fost vizitata si Biserica Colt, apoi, pe timp de noapte (se inserase deja) Barajul 
Ostrov, loc unde fotografii "profesionisti" (HA8LVT si YO2LSK) au facut mai multe poze "de efect". 

     
 La ora 18.30 ne-am intors la Hateg (Clubul Copiilor) unde am servit masa si unde extraordinarele noastre 

gazde Nicu - YO2CBK, Ovidiu - YO2LRH si Aurel - YO2LBB s-au intrecut pe ei in aceasta "meserie"! 
Tarziu, dupa discutii amicale intr-o atmosfera excelenta, ne-am despartit, colegii unguri si Jeno - YO2MAI, 

translatorul nostru, ramanand la Hateg peste noapte. 
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Duminica dimineata s-a servit micul dejun, dupa care, incepand de la ora 10 a avut loc, la Sala cu oglinzi a 
Clubului Copiilor Hateg, intalnirea propriu-zisa, la care au participat 20 de radioamatori romani si cei patru 
radioamatori unguri. 

Atmosfera excelenta, unde George YO2UH s-a remarcat prin realizarea in premiera la noi a unei transmisii 
"live" a manifestarii, vazuta de multi pe internet, inclusiv de radioamatorii de la Mako (cei de acasa) care ne-au salutat 
in direct.. 

In cadrul intalnirii s-au acordat si doua plachete de excelenta (YO2LPB - Viorica pentru contributia deosebita 
la realizarea de fonduri pentru club si George - YO2UH pentru intretinerea paginii de internet a clubului si participarea 
activa la majoritatea activitatilor clubului in anul 2010). 

La ora 13 am plecat spre Pensiunea Panorama Ghelar, unde, intr-un cadru mirific si pe o vreme  splendida s-a 
sevit masa de pranz, dupa care, in jurul orei 15, luandu-ne ramas bun de la gazdele noastre de aici (Sergiu si Cristina 
Tent) ne-am deplasat spre Deva si apoi ne-am despartit, multumiti de aceasta frumoasa intalnire si ne-am promis sa 
continuam aceste intalniri prietenesti. 

Au fost doua zile minunate, in care vremea si soarele ne-au ajutat foarte mult, dar care au insemnat eforturi cu 
totul speciale pentru gazdele noastre de la Hateg (YO2CBK, YO2LRH si YO2LBB, dar si YO2LSV, YO2LZH si 
YO2LMA), carora le multumim (pentru a cata oara?). 

Multumiri tuturor celor care au participat! 
Foarte multe poze (si trei filmulete) de la aceasta actiune pot fi vazute in sectiunea "Public Gallery" si “Video” 

de pe http://www.yohddx.ro. 

VHF/UHF INFO 
 

 BULETIN nr. 9 
Realizator  Marius Iacob - YO2LHD 

 
Ultima mare batalie a anului pe taramul UUS-ului, concursul Marconi Memorial Contest, a adus o participare 

foarte buna, peste asteptari, luand ca termen de comparatie editiile trecute. Logurile cu o parte dintre participanti pot fi 
vazute la http://iaru.oevsv.at Putine statii YO in concurs ! 

Propagarea a fost bunicica in perioada care a trecut, cu un maxim al fluxului solar pana la valoarea 90, imediat 
banda de 28MHz a fost plina. Mai sus NU! 

Au fost si cateva deschideri Tropo, dar pe noi, cei din vestul Romaniei nu ne-au prea avantajat. Totusi este 
interesant de urmarit prognoza de propagare tropo. Vezi linkurile de la http://www.buletinukw.blogspot.com/. 

Pentru amatorii de trafic via Meteo-Scater cel mai important roi in luna decembrie este GEMINIDIS  (GEM) 
activ in perioada 07 – 17 decembrie cu maximul prognozat in data de 14. Pentru informatii http//www.imo.net . 
 

Prin bunavointa si sprijinul catorva radioamatori inimosi, doua noi „punti de legatura”, repetoare in banda de 
70 cm, au fost montate in ultima perioada. Acestea sunt: unul situat in zona Virtop-Arieseni pe frecventa de 439.300 
MHz cu shift de –7,6MHz, repetor ce acopera foarte bine vestul, nord-vestul si partial centrul Romaniei, celalalt situat pe 
varful Tarcu la 2196 m pe frecventa de 438.900 Mhz cu shift de –7,6MHz, repetor ce acopera vestul si sud-vestul 
Romaniei. Informatii actualizate gasiti la http://www.radioamator.ro, rubrica diverse, amplasamente si repetoare YO. 
 

Concursuri: 
In afara de ultima etapa din 50MHz Cumulative Open Contest din data de 28 decembrie nu sunt alte 

concursuri importante in perioada urmatoare. 
Nici expeditii dedicate UUS-ului nu sunt prognozate in luna decembrie, dar e posibil ca unele din expeditiile 

anuntate in unde scurte sa activeze sporadic si in 50MHz. 
Informatii la adresa http://www.qsl.net/oz6om/QSPDX/cqsix.html in buletinul informativ editat de OZ6OM  
 
Pagina lunii: 

La adresa http://www.qsl.net/sv1bsx/actuator/actuator.html gasiti o idee pentru realizarea unui sistem de rotire 
pe elevatie a antenelor de UUS, cu fotografii suggestive si multe indicatii constructive. Asemenea sisteme au fost (sau 
mai sunt) folosite si de cativa radioamatori din YO la antene pentru trafic EME. 

Daca aveti informatii utile ce doriti sa fie inserate in cadrul buletinului, trimiteti un e-mail cu ele la 
ukwnews@gmail.com sau yo2lhd@yahoo.com. O arhiva cu buletinele uus aparute in YOHDANTENA gasiti la: 
http://www.buletinukw.blogspot.com/ 

Din parte mea, tuturor cititorilor „SARBATORI FERICITE si LA MULTI ANI” 
Marius, YO2LHD 

xxx 
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Ca urmare a imenselor nereguli, tentative de frauda si frauda si in concursurile de radioamatori 
(culminand cu incercarea de fraudare chiar a unor concursuri internationale) pe 25 noiembrie 2010 YO4PX 
alansat pe blogul propriu (www.yo4px.blogspot.ro) articolul-avertisment “Smenarul mioritic” pe care il 
sustinem cu tarie (personal am avut de a face cu astfel de incercari de frauda in concursurile organizate de 
noi) si pe care, cu acordul autorului il reluam mai jos si pe care va invitam sa il cititi si sa il comentati. 

ŞMENARUL MIORITIC 
Conform Dicţionarului explicativ al limbii române şmen, şmenuri, s.n. = înşelăciune, escrocherie, mai ales la 

schimbul ilegal de valută; bişniţă; (p. ext.) afacere necinstită, dubioasă. (Arg.) şmecherie. Conform aceluiaşi dicţionar 
verbul «a trişa» este definit astfel: a trişa, trişez, vb. I. Intranz., Tranz. = a înşela la jocul de cărţi; prin generalizare a 
induce în eroare; a păcăli, a înşela. – Din fr. tricher. 
         Dar remarcabilă este şi definiţia prezentă în comentariul postat pe blogul său de David Kozinn K2DBK în 
articolul «Ar trebui să-ţi fie ruşine» publicat în traducere pe această pagină de internet, în legătură cu neregulile 
constatate de Comitetul de concurs al CQ WW în etapele de SSB şi telegrafie din 2009 ale marelui concurs 
sponsorizat de CQ Magazine: 
         «Ca adulţi noi învăţăm pe măsură ce trecem prin viaţă, şi unul dintre lucrurile pe care le învăţăm este acela de a 
şti să facem distincţie între Bine şi Rău. Mai învăţăm şi că viaţa este complexă şi că uneori distincţia între Bine şi Rău 
nu este întotdeauna lesne de făcut. Implicaţiile filozofice ale acestei ambiguităţi mă depăşeşc şi este mai bine să fie 
lăsate în seama profesioniştilor. Cu toate acestea, există câteva lucruri destul de clar definite, despre care cu toţii 
suntem de acord că sunt rele. Unul dintre aceste lucruri despre care cu toţii ştim că este rău este trişarea, care ar putea 
fi definită ca fiind "o acţiune necinstită sau incorectă care urmăreşte obţinerea unui avantaj, în special într-un joc sau 
într-un examen". Recent organizatorii concursurilor CQ WW DX au început să facă ceva ce trebuia făcut de multă 
vreme. Ei îi identifică şi îi sancţionează public pe cei care trişează în concursurile lor. Un articol publicat pe saitul 
Radio-Sport dezvăluie felul în care un număr de binecunoscuţi competitori au fost fie descalificaţi, fie transferaţi într-o 
altă categorie de participare, pentru că au fost prinşi trişând.» 
Din nefericire pe lista celor invitaţi să accepte transferarea în categoria Assisted, pentru că potrivit afirmaţiilor 
Comitetului de concurs au folosit ajutor extern (în acest caz DX Cluster) - lucru pe care l-au recunoscut atunci când au 
fost consultaţi - figurează şi trei cunoscuţi radioamatori YO. Am publicat atunci în traducere articolele apărute pe 
Radio-Sport.net şi am scris pe grupul de discuţii Radioamator – Radioamatorism în România un text sub titlul 
«Sancţionarea incorectitudinii»: 

«Cât ar fi de dăunătoare această întâmplare imaginii radioamatorismului YO în lume, cu mult mai 
devastatoare sunt efectele sale asupra noii generaţii de radioamatori YO, care pot astfel ajunge la concluzia că totul 
este permis, că regulile şi legile nu fac doi bani şi că cine e "istet şi se descurcă" poate ajunge departe, cu orice preţ, pe 
principiul "scopul scuză mijloacele". Cred că avem mare nevoie în România de o regândire a întregii noastre atitudini 
faţă de ceilalţi radioamatori şi, în general, faţă de radioamatorismul însuşi.» 
Fireşte că acest comentariu şi mai cu seamă publicarea în traducere a articolelor de pe Radio-Sport.net mi-a atras 
câteva reproşuri mai mult mai puţin aluzive, dar în general chestiunea a fost tratată cu nepăsare, iar cei puţini la număr 
care au condamnat în principiu prezumtivele incorectitudini constatate de Comisia de concurs americană au fost priviţi 
cu ostilitate. 

Şmenuiala în concursurile de radioamator are o veche tradiţie în YO. Am asistat personal la câştigarea (mai 
bine-zis «fabricarea») pe căi necinstite a unui titlu de campion internaţional al României într-un YO DX Contest şi, 
implicit, privarea de titlu a câştigătorului de drept. Niciun protest nu a dus la repararea nedreptăţii, Biroul federal de pe 
vremea aceea a ignorat sesizarea mea, iar Adunarea generală în faţa căreia a fost aceasta dată citirii a considerat 
chestiunea închisă din oficiu, mai înainte de a fi fost cât de cât analizată. 

Când peste uşoara uimire stârnită de transferarea celor trei competitori YO (printre care YO8WW) în categoria 
«Assisted» s-a aşternut binefăcătoarea uitare, iată, asistăm acum la un nou incident, care de la prima vedere pare cu 
mult mai grav şi mai compromiţător. Fără a cunoaşte deocamdată toate amănuntele tenebroasei afaceri, putem afirma 
că neregulile făptuite de echipa care a lucrat cu indicativul YP8A în YO DX HF Contest în 2010 sfidează orice 
imaginaţie şi, pentru a-l cita pe George Pruteanu, «depăşesc fantasmagoricul spre a păşi cu hotărâre în maladiv». 
Din anunţul laconic, incomplet şi destul de tendenţios, transmis ca un oarecare fapt divers la sfârşitul emisiunii QTC 
din 25 noiembrie 2010 de secretarul general al FRR, radioamatorii YO au putut afla că în YO DX HF Contest din 
acest an s-au falsificat 31 de loguri şi ca urmare a acestui delict dl. Gheorghe Paisa YO8WW, membru de mulţi ani al 
Consiliului de administraţie al FRR şi antrenorul echipei de telegrafie-viteză a fost descalificat şi i s-a interzis să mai 
participe timp de trei ani la concursurile organizate de FRR. Potrivit anunţului dl. Paisa şi-a prezentat «cererea de 
demisie» din ambele sale funcţii de conducere. (Am mai scris, demisia este un act unilateral de voinţă şi nu se solicită, 
ci se prezintă). 

Care sunt indicativele staţiilor fictive care apar în logul lui YP8A? Iată unele dintre ele: BD4RT, 
EA8/PA0LOI, ER1SX, HL5DA, OZ1DR, PY1BNM, RK9KWS, RU9KJ, RW0IF, RU0QK, SN9CC, UA0BLJ, 
UA0XC, UV5AC, UU1FHX, VK3DLI, VU2JLI. Cel care ar încerca să găsească aceste indicative în bazele de date 
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ale QRZ.com sau Buckmaster ar constata că ele nu apar, deşi aceste baze de date sunt considerate cele mai complete 
din lume. Iar pentru ca legăturile prezumate a fi fictive să poată fi creditate de arbitrul concursului s-ar fi măsluit şi 
loguri ale acestor staţii, în care evident că figurează legături cu YP8A. Întrebări adresate autorităţilor din ţările 
respective cu privire la existenţa unor autorizaţii emise pentru aceste indicative au primit răspunsul că niciodată aceste 
staţii nu au fost autorizate. 

Mi s-a relatat că persoana care a avut curiozitatea de a examina logurile trimise de dl. Paisa în urma 
participării cu indicativul YP0A la Campionatul IARU 2010 a avut supriza de a descoperi că aceste indicative 
figurează şi în acel log, că logurile falsificate ale staţiilor străine fictive ar fi fost expediate din România şi, ca şi cum 
toate acestea nu ar fi suficiente, dl. Paisa a declarat că a lucrat sub egida YO DX Club organizaţia de elită al DX-
manilor români. Aşadar frauda s-a internaţionalizat. 

A apărut acest fenomen abia acum? Se află oare dl. Paisa la prima sa încercare de a obţine lauri nemeritaţi? 
Nici vorbă, practica are o veche tradiţie şi în cazul său. La 7 noiembrie 2010 dl. Adrian Voica YO2BPZ îmi relata că 
în 2003 l-a sunat pe un amator din districtul 2 pentru a-l întreba dacă a lucrat în concursul Ziua Telecomunicaţiilor, 
pentru că apărea în logul d-lui Paisa, printre alte legături frauduloase. A primit răspunsul că persoana nu a participat în 
concursul respectiv, fiind ocupat cu alte treburi. «Atunci l-am descalificat, cu interdicţia de a participa la următoarea 
ediţie a concursului. (Şi când te gândeşti că dacă şi-ar fi punctat cinstit logul ar fi ocupat locul II!) Dar la prima la care 
a participat (2006 sau 2007) a punctat iarăşi legături nereale. Nu l-am mai descalificat, l-am atenţionat doar personal că 
i-am sesizat intenţiile, dar nu a răspuns nicicum», scrie dl. Adrian Voica. 

O altă relatare, primită de la dl. Adrian Siniţaru YO3APJ la 19 noiembrie 2010, la care este anexat şi un extras 
de log, relevă tradiţia contrafacerii legăturilor, respectiv a logurilor în scopul obţinerii unor multiplicatori aducători de 
trofee. Este vorba de astă dată de Campionatul de telegrafie în US 3,5 MHz din 1997. 

 
«Îţi trimit ataşat logul fabricat de către YO8WW, cu mulţi ani în urmă, când internetul nu era prea răspândit la 

noi. Aşa a început. Dacă observi în logul lui YO4RLB sunt şi QSO-uri cu alte staţii decât YO8WW, deci şi atunci a 
emis cu alt indicativ decât cel autorizat. În log sunt şi QSO-uri neefectuate, printre care chiar şi cu YO3APJ, înscrise 
numai pentru a da o notă de autenticitate.  
Eu personal m-am deplasat la domiciliul lui YO4RLB, unde am constatat că radioamatorul respectiv nu lucrase în 
concursul respectiv. Deplasarea am făcut-o împreuna cu YO3APG şi YO3FU, profitând de faptul că cei doi se duceau 
la Piatra Neamţ la o întâlnire a radioamatorilor din localitate, unde în cadru festiv i s-a inmânat lui YO8WW diploma 
şi medalia de CN la concursul in care a trimis acest log falsificat. S-ar putea spune că altcineva a falsificat logul lui 
YO4RLB, dar YO8WW nu a fost străin de acest lucru, deoarece el se regăseşte în toate cele 4 semi-etape de concurs. 
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Pe marginea logului sunt înscrise cu O puncte QSO-urile care nu s-au regăsit în logurile corespondenţilor. Numai 
câteva QSO-uri sunt valabile din acel log şi cele mai multe (4) sunt cu YO8WW. Îmi aduc aminte că anulându-se 
logul lui YO4RLB, YO8WW nu a mai fost pe locul 1, dar nu s-au luat măsuri punitive împotriva sa.» 
 

Şi astfel ajungem la întrebările care după astfel de relatări plutesc deja în aer şi se cer exprimate fără ezitare. 
Sunt convins că ele a apărut în mintea tuturor celor care nu au arbitrat concursuri, nu s-au aflat în cercurile apropiate 
conducerii FRR, poate nici nu au prea participat în concursuri, şi care află acum cu stupoare că timp de mulţi ani de 
zile un radioamator YO, colegul nostru, membru al Consiliului de administraţie al FRR şi îndrumător al unor tineri pe 
calea performanţei sportive, a încercat să fraudeze cu mai mult sau mai puţin succes concursuri interne şi, recent, chiar 
şi concursuri internaţionale. 

De ce nu s-au luat măsuri punitive din vreme, din momentul primelor fraude în radioamatorismul românesc? 
Cum se explică indulgenţa suspectă a conducerii organizaţiei în decursul anilor în abordarea acestei chestiuni şi în 
evaluarea eronată a efectelor sale nocive? 
Sancţionarea d-lui Gh. Paisa cu interdicţia de a participa timp de trei ani în concursuri organizate de FRR este extrem 
de tardivă şi total insuficientă. Pagubele sunt greu de cuantificat, dar cu siguranţă că ele sunt ireparabile. Însăşi 
moralitatea radioamatorismului YO ne-a fost pusă sub semnul întrebării. Şi ce ne facem dacă dl. Paisa, aflat în 
imposibilitatea vremelnică de a participa la concursurile organizate de FRR, se va dedica cu şi mai mult avânt fraudării 
următoarelor concursuri internaţionale, aducându-ne tuturor noi şi noi daune de imagine? Ce ne facem dacă după 
trecerea a trei ani dl. Paisa îşi va relua vechile practici ca şi cum nimic nu s-a întâmplat? A mai făcut-o, contând cu o 
inconştienţă vecină cu patologicul pe îndemânarea sa de a trişa şi pe uitarea noastră atotiertătoare. 

Cred că ni se cuvin relatări complete şi explicaţii detailate. De asemenea, ar fi cât se poate de binevenite şi 
demisiile de onoare ale celor care au tolerat şi prin inacţiune chiar au încurajat ani de zile fraudele în concursurile 
româneşti, în interesul propriei lor eternizări în funcţii. Evenimentele la care asistăm acum cu profund dezgust sunt 
rezultatul direct al politicii lor generale de cenzurare şi muşamalizare a adevărului. 
*   *   * 

P.S. Voi acorda drept la replică sub acest articol oricăror persoane care se vor simţi lezate de afirmaţiile mele 
şi invit radioamatorii YO să înscrie comentarii. 

Alte articole pe aceeaşi temă: 
29 de operatori recunosc că au lucrat în categoria «Assisted» 
Noi penalizări ale trişorilor în rezultatele finale ale CQ WW CW 2009 
Cartonaşele galbene şi roşii revin, organizatorii promit continuarea sancţionării trişorilor în CQ WW 
 

Concursul US “ZILELE GALATIULUI” 
Cu ocazia sarbatoririi ocrotitorului spiritua al orasului, Sfantul  Apostol Andrei si a  Zilelor  orasului 

Galati, radioamatorii galateni au placerea sa va invite la prima editie a concursului de unde scurte "Zilele 
Galatiului " care se va desfasura in data de 30 noiembrie 2010. 

Regulamentul concursului se poate vedea la adresa : http://www.glaris.ro/regulament.pdf 
Succes in concurs ! 
73 de YO4REC - Lucian 
 

Concursul US “Cupa Unirii” 
AJR Alba si FRR va invita in ziua de 1 decembrie 2010 la concursul de unde scurte “Cupa Unirii’, al 

carui regulament se gaseste la http://www.radioamator.ro . 
 

Concursul US “Cupa Silverfox” 
  Va invitam sa participate la cea  de a –V-a  editie  a concursului de US CUPA SILVER FOX .’ ce va 
avea loc in data de  13 decembrie 2010 

Regulamentul concursului pe www.cssiverfox.ro 
73’  YO2LAN  -  Sandu. 
 
Cu ocazia sarbatorii Sfantului Apostol Andrei, Radioclubul YO HD Antena DX Grup ureaza 

tuturor celor care isi sarbatoresc ziua onomastica multa bucurie, sanatate si fericire in viata. 
Deasemenea, cu ocazia zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei, uram tuturor 
radioamatorilor romani din tara si strainatate, precum si familiilor lor, numai bine, sanatate si 
bucurii intr-o Romanie mai prospera! 

 


