
� Nr. 177 – mai  2011� 

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. 0758.063603;  0354.883754 ; E-mail: yo2bpz@gmail.com 

 
Simpozionul radioamatorilor hunedoreni “YO/HD Simpo” 

In zilele de 29 aprilie – 1 mai 2011 au avut loc la Deva mai multe activitati, prilejuite de Cupa Decebal 
la RGA si Simpozionul radioamatorilor hunedoreni. 
Masa festiva a avut loc in seara zilei de 29 aprilie la restaurantul “Colosseum”, actiune de foarte multa 
voie buna, la care au participat 80 de radioamatori sau membri de familie. Intalnire foarte agreabila, 
asezonata cu dans, la care cei tineri ( si nu numai ei!) au petrecut pana tarziu. 

      
 

  La intalnirea care a avut loc a doua zi la Sala Romtelecom au participat circa 100 de persoane 
S-au prezentat si cateva comunicari ( Despre SDR –YO3APG; Despre Reteaua Nationala de Urgenta- 
YO3GON., si o realizare practica a lui Mihai, YO2LXW “Comutare automata c.a. /c.c) 
Talciocul a fost destul de modest, dar a cuprins atat aparatura noua, second hand, cat si constructii 
proprii (amplificatoare, balunuri, antene UKW). 

I-am remarcat pe YO2MTG, CXK, 3CZW, 6XK. 
 

       
 
In zilele de 29 aprilie (Cabana Caprioara ) si 1 mai (Cabana Bejan) au avut loc etapele de 3,5 si 144 
MHz ale traditionalului concurs de RGA “Cupa Decebal” (editia a XXXV-a) care conteaza si ca etapa 
in cadrul Campionatului National de RGA.  

 



Regretam mult ca nu putem sa prezentam detalii ( numar participanti, cluburi, clasamente, etc.) dar ele 
vor apare in curand pe www.ardf.ro 
 
       In data de 30 aprilie 2011, ora 12.30, la sediul Romtelecom Deva, Colegiul central al antrenorilor 
si arbitrilor din cadrul Consiliului de Administratie al Federatiei Romane de Radioamatorism a 
organizat o Sesiune de examene pentru acordarea titlului de ARBITRU. 
       La sesiune au participat 22 de radioamatori, din localitatile: Deva, Satu Mare, Tirgu Jiu, Ramnicu 
Valcea, Petrosani, Oravita, Mediesu Aurit, Simleul Silvaniei, Pui, Campulung Moldovenesc si Nandru, 
pentru categoriile: Unde Scurte, Unde Ultrascurte, Radioorientare de amator si Creatie tehnica. 
       De asemeni, cu aceasta ocazie, 2 radioamatori si-au depus documentatia pentru preschimbarea 
vechii legitimatii de arbitru. 
    Presedintele Colegiului central al antrenorilor si arbitrilor 
             YO9XC, Burducea Ovidiu. 
 

In aceasta perioada ziarista Laura Oana de la Replica HD a scris un amplu si extrem de bine 
documentat articol despre radioamatori, radioamatorism si valentele lui sociale (“Radioamatorii, 
solutia sigura in caz de  dezastre”), articol pe care va invitam  sa il cititi la 
http://www.replicahd.ro/replica_db/index.php?pagerun=2&p=4284&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more
4284 
 

In urma promovarii articolului mai multi radioamatori (4X1AD, YO4PX, YO6EX, 
YO6OAF,YO3APG, YO9RIJ) l-au apreciat la superlativ.  

Dam mai jos cateva dintre aceste aprecieri: 
* Morel , 4X1AD - Foarte bun articol. Aduce un serviciu util comunitatii radioamatorilor YO. 

Trebuie popularizat si tinut in arhiva de materiale importante de sprijin. E bine ca mai exista si altfel 
de ziaristi si altfel de radioamatori care dau interviuri.  

Sica,YO6EX -Am citit articolul despre radioamatorism si retele de urgenta aparut in ziarul 
Replica nr. 439. Un articol la obiect, bine documentat, scris excellent!. Spre deosebire de mizeria 
aparuta in EvZ acum catva timp. Cititi-l!  

Petrica ,YO9RIJ -Articolul poate servi fara nici o problema si altor jurnalisti ca model care 
doresc sa scrie despre radioamtorism!Felicitari pentru puterea exemplului! Felicitari ziaristei pentru 
puterea de a intelege fenomenul! 
 

Deoarece am fost felicitati ( pe nemeritate) de catre YO3APG pentru acest articol –eveniment, 
iata raspunsul nostru lamuritor, trimis lui  YO3APG: 
“…meritul nostru la aparitia acestui articol este ZERO ( nici nu am stiut de el). Meritul nostru este 
(cred eu) ca am am reusit sa facem o ziarista (destul de tanara) sa priceapa un fenomen (Vad ca a 
folosit in articol foarte multe dintre materialele promotionale pe care i le-am dat in anii trecuti., deci 
este o profesionista, nu arunca totul la cos imediat ce a scris un articol!). 
Vad ca articolul a fost intr-adevar apreciat. Si raman la  credinta  ca "ziaristul face presa", noi doar 
contribuim cu cate ceva 
Adrian, YO2BPZ 

Iti multumim inca odata Laura si te asteptam mereu in mijlocul nostru! 
 
 
O NOUĂ LUCRARE EDUCAŢIONALĂ PENTRU AMATORII YO: GHIDUL DX-MANULUI  
ÎNCEPĂTOR  (articol de lansare)   gasiti pe blogul lui YO4PX  
http://yo4px.blogspot.com/2011/05/o-noua-lucrare-ed ucationala-pentru.html  
  
GHIDUL DX-MANULUI ÎNCEPĂTOR    
http://ghiduldx-manului.blogspot.com  
 
 

                                       BUCURII SI TRISTETE. 
Pregatesc tehnica pentru Russian DX Contest cand vad postat de catre YO4BII – Victor, rezultatele de la CQ 
WPX CW din 2010 unde ma vad pe locul 1/ World in SOSB 160m HP! 



. M-a cuprins  o mare bucurie....in  memoria mea auditiva parca auzeam din nou zgomotul acela de vara 
din 160m. 

 Ma contacteaza si Morel pe skype felicitandu-ma. I-am spus ca de fapt  am avut un noroc imens.  
Pe rand ma suna si alti prieteni bucurosi pentru mine. Ma incearca un sentiment ciudat, pe  care greu il 

pot exprima,  asa ca am scos din stocul secret o sticla de "Alicante" vechi ,pentru ca la masa de seara sa ciocnim 
un pahar in familie. 
 
 

 
 

            In aceste clipe gandul meu rataceste insa spre un spital din Cluj unde un prieten de al nostru YO5ODU - 
Vasile zace pe patul de spital , dupa ce de la  piciorul drept i-au fost  extirpate trei degete, din piciorul sanatos i 
s-a  prelevat o bucata de artera cu care s-a schimbat artera obturata din piciorul drept, in locul arterei prelevate 
au pus una de plastic...iar eu ma bucur pentru acel loc 1 in CQ WPXCW....ma rusinez in sinea mea si pun mana 
pe telefon sa il sun pe Vasile,  cand iata ca primesc un apel chiar de la el!. 

Il salut cu bucurie si fara sa ma opresc ii spun stirea despre mine. Ma felicita si apoi imi spune ca nu 
mai are piciorul drept...i-a fost  amputat, ramanand doar un ciot de 15 cm!. Aceasta socanta stire m-a lasat mut 
cateva secunde ! 

Cum adica? Luni a fost operat, miercuri mi-a povestit ca a si facut 17 pasi cu un fel de scaun iar la nici 3 
zile i s-a amputat piciorul.! Adica acest om a trecut prin chinul iadului ca apoi sa ajunga si mai rau!! I - am spus 
ca admir taria lui sufleteasca, si acest rezultat al meu il dedic lui - cel care m-a determinat cu multi ani inainte sa 
abordez 160m.  

I-am mai spus ca stiindu-i tenacitatea, sunt sigur ca va trece si peste aceasta incercare teribila si chiar eu 
il voi ajuta sa indeplineasca un vechi vis de al lui - sa lucreze pe 137 Khz.  

Cu vocea tremurand ne-am luat ramas bun, dupa care telefonul meu s-a infierbantat - convorbiri cu 
YO5OCZ ,YO5PVC, YO5AFJ si altii cu care am schimbat aceasta informatie extrem de trista.  

Cum e si viata asta .. acum iti ofera o bucurie....acum se schimba totul in tristete!  
In seara asta - prieteni - voi inchina un pahar de vin Alicante vechi pentru prietenul nostru YO5ODU 

dar si pentru o dorinta venita din inima - o dorinta de a ne schimba in bine - sa nu uitam un memento biblic care 
ne vizeaza oarecum si pe noi, radioamatori..."La inceput a fost Cuvantul.."..... comunicarea - o posibilitate 
divina pentru OAMENI - cu conditia sa ramanem OAMENI....in ori ce conditii si imprejurari!. 
17.03.2011 YO5AJR Miki 

 
 

ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY 2011  
           Concursurile “Ziua Telecomunicatiilor Fair Play” organizate de catre YO HD Antena DX Grup vor 
avea loc anul acesta in 15 mai (UUS) si 16 mai (US). 

Va rugam sa va pregatiti antenele, aparatura, amplasamentele si sa fiti “oaspetii” nostri!  
 
Regulamentele pt fi vazute la http://www.radioamator.ro/contest/, dar le prezentam si in continuare: 

 
Concursul de unde ultrascurte "ZIUA TELECOMUNICATII LOR FAIR PLAY"  

Organizator: YO DH Antena DX Grup 
Scop: Aniversarea infiintarii la 17 mai 1865 a UIT. 
Data si ora: in fiecare an in duminica cea mai apropiata de 17 mai (pentru 2011 in 15 mai), in doua 

etape : etapa I-06.00-08.00 UTC; etapa a II-a - 08.00-10.00 UTC         



Frecvente : benzile  de 144, 432 si 1296 MH, respectandu-se planul benzilor pe moduri  
de lucru (se interzice lucrul pe repetoare) 

Moduri de lucru: CW, SSB, FM (Cu aceiasi statie se poate lucra intr-o etapa o singura 
 data pe fiecare banda, indiferent modul de lucru). 

Participanti: statiile YO si ER,  indiferent daca sunt sau nu membre ale unui club de radioamatori. 
Categorii de participare: una singura 
Apel: TEST TELECOM 
Control: RS(T) + numarul de ordine al legaturii incepand cu 001 pe fiecare banda (in continuare de la o 

etapa la alta) + QTH Locator. 
Punctaj: 1p/km  . Pentru legaturile in 432 si 1296 MHz se vor acorda multiplicatorii 2, respective 3. 

Fisele vor fi calculate normal (1p/km), multiplicatoarele fiind aplicate de arbitri. 
Scor final : suma scorurilor  din cele doua etape 
Fisele de concurs in format EDI ( separate pe benzi ) se vor trimite pana la 31 mai 2011 la 

yo2max@gmail.com , iar cele pe hartie pe adresa CP 24, 330190 Deva 1,  HD, cu specificatia "Fise concurs 
UUS"   

Clasament si premii: Primii 3 clasati  vor primi diplome. Cupa concursului va fi acordata statiei care 
realizeaza cel mai mare punctaj cumulat. 

Daca la 432 si 1296 MHz sunt cel putin cate 6 statii participante, se vor intocmi clasamente neoficiale 
separate , statiile clasate pe primul loc vor primi plachete si diplome,  statiile clasate pe locurile 2 si 3  vor primi 
diplome 

Clasamentul se va transmite la QTC-ul  national si va fi publicat in YO/HD Antena din iulie si in R&R 
 

Observatii: 
1. Legaturile cu statiile care nu trimit fisele de concurs vor fi considerate   valide daca respectiva statie 

apare pe trei fise de participare diferite; 
2. O diferenta mai mare de cinci minute in inscrierea legaturii in log anuleaza legatura pentru ambele 

statii. 
3. Concursul fiind national, legaturile cu statiile straine (inafara de ER) nu se puncteaza 
4. Hotararile comisiei de arbitraj raman definitive. 

 
Concursul de unde scurte "ZIUA TELECOMUNICATIILOR F AIR PLAY  

Organizator: YO HD Antena DX Grup 
Scop: Aniversarea infiintarii la 17 mai 1865 a UIT. 
Data si ora: in fiecare an in lunea cea mai apropiata de 17 mai (pentru  2011  in 16 mai), in doua etape 

:15.00-16.00 si 16.00 -17.00 UTC; 
Frecvente : banda de 80  metri, respectandu-se planul benzii pe moduri de lucru. 
Moduri de lucru: CW, SSB (Cu aceiasi statie se poate lucra intr-o etapa  si in  CW si in FONE) 
Participanti: toate statiile YO si ER, indiferent daca sunt sau nu membre ale unui club de radioamatori. 
Categorii de participare: A.Individual (seniori si juniori). 

                             B. Statii de club. 
   C. Statii TLC (individual si statii club) 

Apel: TEST TELECOM 
Control: RS(T) + numarul de ordine al legaturii incepand cu 001 (in continuare de la o etapa la alta ) + 

prescurtarea judetului (sau TLC pentru statiile din domeniul telecomunicatiilor) 
 

 In concurs statiile ale caror operatori sunt lucratori sau fosti lucratori din domeniul telecomunicatiilor ( 
angajati si pensionari Romtelecom sau alte firme de telecomunicatii, Navrom, Tarom,  cadre militare de 
transmisiuni  active sau in rezerva,  elevi  si studenti in domeniul  telecomunicatiilor, etc.) vor folosi in locul 
prescurtarii judetului sufixul TLC. (Pe fisa de participare se va argumenta astfel folosirea sufixului .../TLC.) 
 

Punctaj :2p/QSO. Punctaj dublat (4p) pentru un QSO cu o statie speciala  (../TLC) 
(YO/YO si TLC/YO=2p; YO/TLC si TLC/TLC=4p) 
Multiplicator / etapa: fiecare judet (inclusiv cel propriu) si fiecare  statie speciala ../TLC ( o singura 

data, indiferent modul de lucru) 
Scor / etapa : suma punctelor x multiplicatorul 
Scor final : suma scorurilor  din cele doua etape 
Fisele de concurs ( se vor trimite doar fise punctate si calculate, fisele Cabrillo necalculate nu ne sunt de 

mare ajutor inca!) se vor expediate  pana la 31 mai 2011   la yo2bpz@gmail.com , iar cele pe hartie pe adresa 
CP 24,  330190 Deva 1, HD, cu specificatia "Fise concurs US". 

Clasament si premii:  
Primii 3 clasati la fiecare categorie vor primi diplome. 
Cupa "Ziua Telecomunicatiilor 2009" se va acorda statiei care realizeaza cel mai mare punctaj. 



Celelalte doua statii clasate pe locul I la categoriile respective vor primi plachete 
Clasamentul se va transmite la QTC-ul national si va fi publicat in  YO/HD  Antena din iulie si in R&R 

 
Observatii: 
1. Legaturile cu statiile care nu trimit fisele de concurs vor fi considerate valide daca respectiva statie 

apare pe trei fise de participare diferite; 
2. O diferenta de timp mai mare de cinci minute in inscrierea legaturii anuleaza legatura pentru ambele 

statii. 
3. Fiind un concurs fair-play, unde la categoria A participa toate statiile individuale, indiferent clasa de 

autorizare, este RECOMANDABILA (dar nu obligatorie) folosirea puterii maxime admise pentru statiile de 
clasa a III-a. 

4. Hotararile comisiei de arbitraj raman definitive. 
 

 
PRESCURTĂRI UZUALE ÎN TRAFICUL DE TELEGRAFIE 

(http://yo4px.blogspot.com/2011/05/prescurtari-uzuale-in-traficul-de.html#more) 
 

 

 
Prescurtarea există din cele mai vechi timpuri, putând fi definită ca o acţiune sau un rezultat al 
reprezentării unui cuvânt sau a unui grup de cuvinte printr-o formă concentrată a cuvântului sau a 
frazei. Prescurtările pot lua numeroase forme, ele pot fi găsite în înscripţiile antice elene, în manuscrisele 
medievale (de exemplu DN pentru Dominus Noster), în Torah-ul ebraic şi în Coran. Marcus Tullius Tiro, 
secretarul lui Cicero a inventat multe prescurtări care au supravieţuit până în timpurile moderne, cum ar 
fi de pildă semnul & pentru «şi», în latină et. Dar abia în anii exploziei informaţionale a secolului al XX-
lea prescurtările au devenit o practică obişnuită în comunicaţii.  

 
 
 
 

                                                                                                                                                                                 
          Filiala Budapesta                                                                                                                                       Marabu 

 
  Filiala Budapesta a Federatiei Ungare de Radioamatorism (MRASZ) si Radioclubul Csurgay Arpad din 

Budapesta,  
Va invita sa participati la Intalnirea internationala a radioamatorilor BURABU-2011.  
Sponsorii intalnirii sunt:  Anico SRL, Consiliul Local a Primariei Csepel - Budapesta, Forumul Civil 

Csepel, Detant SRL, Apararea cetateneasca Csepel-Sud, DND Telecom SRL, Radioclubul Kolos (HA5KRK), 
Radioclubul Puskas Tivadar (HA5KHC), Casa de editura Radiovilag (Redactia revistelor Radiotechnika si 
Hobby Elektronika). 

Perioada: 10 - 12 iunie 2011. 
Locul:  Tabara tineretului de pe insula Csepel din Budapesta, calea Hollandi nr. 8, sectorul XXI. 
GPS: N 47° 24.750' E 19° 05.858' 
Taxa de intrare: 400 HUF biletul de sustinere, participare la tombola, care asigura 15% reducere la 

cofetaria Hollandi de vizavi, pentru tinerii sub 14 ani biletul de tombola nu este obligatoriu. 
Cazare: in limita locurilor disponibile in casute ori in corturi personale cu lengeria proprie. Ambele 

variante in mod gratuit. 
Hrana:  sambata gulas la ceaun la pretul de cost. Incepand de vineri functioneaza bufet non stop. 
Programul de desfasurare: 

□ VINERI - 10 iunie 2011. 

Intâlnirea interna ţional ă a radioamatorilor 
 

B U R A B U – 2 0 1 1 
Invita ţie - program 

 



• incepand cu ora 15:00 primirea si cazarea participantilor. 
• incepand cu ora 19:00 concurs de gatit cu materia prima si ustensile aduse de acasa.  
□ SAMBATA - 11 iunie 2011. 

• ora: 09:00 festivitatea de deschidere, premierea castigatorilor Campionatului de Unde scurte si Unde 
ultrascurte BUDAPEST, YL-OM, HA-HNY, NMARK si Intalnirea radioamatoarelor. 

• ora: 10:00 radiogoniometrie pentru incepatori, copii, vanatoare de vulpi cu ochii legati, premiere 
• ora: 10:00 petrecere pentru fonisti si o competitie legera pentru telegrafisti. 
• ora: 11:00 concursuri distractive organizate de HA5KHC. 
• ora: 12:00 - 14:00 masa de pranz. 
• ora: 14:00 experiente spectaculoase de fizica, expuneri.  
• ora: 15:00 expuneri tehnice de specialitate, forum.  
• ora: 16:30 premierea constructorilor, premierea concursului distractiv HA5KHC, tombola. 
□ DUMINICA - 12 iunie 2011. 

• ora: 09:00 vizitarea Statiei de emisie Lakihegy ori a Muzeului R-TV Diosd.  
• ora: 14:00 inchiderea taberei. 
Alte activitati: 
▪ bursa, sambata se organizeaza talciocul pe capitala. 
▪ concurs si expunerea aparatelor realizate de amatorii constructori. 
▪ prezentare MaSat-1. 
▪ sambata, posibilitate de racordare a echipamentelor la aparate de masura (HA5NP). 
▪ prezentare echipamente ATV-, SSTV- si APRS. 
▪ expozitie de echipamente militare radio cu vanzare. 
▪ indrumarea participantilor prin radio pe frecventa de 145,500 MHz, FM, simplex. 
Informatii suplimentare si rezervare de cazare: Matuska Andras HA5BSC, Telefon: + 36.1.276.4770, 

mobil: + 36.30.424.0582, E-mail: ha5bsc@freestart.hu, respectiv Bekei Ferenc HA5KU, Telefon: + 
36.1.239.4932, E-mail: fbekei@radiovilag.hu. 

Organizatorii, Va asteapta cu drag impreuna cu membrii familiei si Va doresc distractie placuta.   
 
                                                              ing. László HADNAGY - HA5OMM (YO5AEX).  

 
 
 

                                            Etic sau nu? 
         Ne nastem....ne botezam - devenim apoi un nume. Prin acest botez purtam apoi acel nume pana la sfarsitul 
existentei noastre pe Terra  

Apar uneori coincidente de acelas nume, fara sa creeze insa resentimente. 
            In radioamatorism primesti un indicativ unic apoi te faci cunoscut mai mult sau mai putin, te stiu multi 
in tara si in afara tarii mai bine dupa acel indicativ decat ca nume. Apoi vine sfarsitul programului dat de 
Atotputernic si apare langa indicativul tau cunoscut de multi ani - "SK"sau "silent key".  

Cei care te stiau prin miile de QSO - uri isi mai aduc aminte de tine cu piosenie ca indicativ. Acest 
sentiment de piosenie este ceva din suflet - este ceva nobil si inaltator - un sentiment care mereu innobileaza pe 
cel disparut cat  si pe cei vii. Este AMINTIREA. Dar daca exista binele, exista si raul - daca exista sentimente 
inaltatoare si nobile exista si josnicie, exista si nesimtire....din pacate.  

In vremurile (nu spun "ale noastre") prezente cand totul se accelereaza in jur, tot mai putin respectam 
(chiar pe noi insine) uitand ca suntem doar trecatori, nu avem timp sa ascultam , sa intelegem pe cel de langa 
noi.  
             De dragul unui pragmatism exagerat suntem in stare sa schimbam indicativul purtat de multi ani prin  
care asa de multi te cunosteau ,cu un indicativ mai scurt, care se aude mai pregnant in CW sau SSB. Pana aici ar 
fi totusi acceptabil dar cand apar indicative cunoscute cu al carui purtator ai fost prieten, ai umblat prin munti, ai 
avut trairi si evenimente directe – totul devine socant si trist.! 
            In nenumarate discutii "diverse" cu radioamatori straini despre atribuirea indicativelor intotdeauna am 
fost mandru de sistemul nostru YO unde nu s-a intamplat niciodata sa apara doua sufixe identice. Acum insa 
cand aud un indicativ cu sufix UW - LD - MR si inca multe altele ma cuprinde un fior neplacut fata de acest 
sacrilegiu la adresa radioamatorilor disparuti. 
            Prietene radioamator care citesti aceste randuri - nu stiu care este parerea Ta - dar a mea  asta este....nu 
sunt eu de vina ca Atotputernicul mi-a dat mai multi ani si am ramas deocamdata "contemporani" dar de  
amintirea prietenilor si indicativelor disparute nu pot scapa....! 
            Dupa saptamana "Patimilor" 73 de YO5AJR....pana la sfarsit...!   
 
.          

 


