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Ziua Radioclubului YO HD Antena DX Grup 

 

 
 

- Hateg, 13 noiembrie 2011 - 
Desi cu o participare modesta, la care jumatate dintre cei participanti au fost radioamatori 

oaspeti dinafara clubului (YO2YA,. CDX si MLJ de la Lugoj, 2BBB, LAN, LXW si LOH de la 
Silverfox) a 5-a aniversare a Radioclubului YO HD Antena DX Grup ( Ziua Clubului)  a fost o 
excelenta intalnire amicala, fara niciun fel de ordine de zi, fara cuvantari si proiecte de viitor, cu foarte 
multe discutii intre cei prezenti pe diverse teme, dintre care bineinteles ca preponderente au fost cele 
legate de pasiunea noastra, dar si din alte domenii (apicultura, amenajari interioare si exterioare, 
probleme de sanatate, etc.), intalnire la care , (printr-o bizara "nesincronizare") din lipsa tuicii de 
Hateg  participantii au degustat o "tequila de Mexic", pe care au apreciat-o. 

   
Multumim gazdelor noastre (Clubul Copiilor Hateg si radioamatorii din Hateg), dar la fel de 

mult multumim oaspetilor care au ales sa fie impreuna cu noi la aceasta aniversare! 
Si ca o dovada ca a fost o intalnire placuta a fost faptul ca ea s-a prelungit mult mai mult decat 

cele de anii trecuti. 
Si poate ca la anul vom fi mai la "limanul crizei" si ne vom intalni mai multi! 
Cateva poze de la actiune pe www.yohddx.ro, la Gallery New. 

CD al YO HD DX 
 



 
Vizita la statia radio Solt ( Radio Kossuth, 540 KHz) 

In data de 12 noiembrie prietenii nostril de la Mako (HA8KCI) au facut o vizita planificata cu mult timp 
inainte la statia radio Solt, care emite programele pe unde medii ale postului de radio Kossuth. La aceasta vizita 
am fost invitati si noi, membrii YO HD DX, dar din anumite motive nu am putut onora invitatia, lucru care ne 
face acum sa regretam nespus ca am pierdut ocazia de a vedea “din interior” o statie de radio care emite cu o 
putere de 2 MW! 
Colegii  nostril au facut mai multe poze  de la aceasta actiune ( prezentam mai jos doar doua), ele pot fi vazute 
la  https://picasaweb.google.com/115967929729251201394/SoltTX_2MW_2011 

 
 
        MR1-Kossuth Radio (Radio Kossuth , din 2007 de asemenea, cunoscut sub numele de Radio Kossuth), este 
un important post de radio din Ungaria. Numit după revolutionarul maghiar Lajos Kossuth, postul de radio a 
fost infiintat  in 1925. Emitatorul pe unde medii (540 KHz) de la Solt. ( vizitat de.rietenii nostri de la Mako)  are 
o putere de 2 MW (inaltimea mastului antenei este de 298 metri)  si emisiunile lui pot fi ascultate  pe timp de 
noapte la Torino (in sud) si la Helsinki (in nord). Din motive bugetare, au fost unele propuneri de reducere a 
puterii emitatorului la 1 MW, dar aceasata ar diminua accesul maghiarilor din strainatate la ascultarea 
emisiunilor. 

Dupa Wikipedia 
 

     
 

 
 

Diploma Regiunii a III-a IARU 

 
Diploma poate fi obţinută de radioamatorii autorizaţi, atât emiţători cât şi 

receptori. Sunt valabile legăturile (rcepţiile) efectuate după 5 aprilie 1982. 
Nu se solicită prezentarea QSL-urilor. Se trimite o listă a legăturilor valabile pentru 
această diplomă extrase din caietul de staţie.Preţul diplomei este de 4 USD. 

Ţările eligibile sunt cele situate în Regiunea a III-a ITU ale căror societăţi 
naţionale sunt membre ale Regiunii a III-a IARU, şi anume: Australia (VK), Bangladesh 
(S2), Brunei (V8), Republica Populară Chineză (B), Taipei chinez (Taiwan, BU-BX), Fiji 
(3D2), Polinezia franceză (numai FO8), Hong Kong (VR), India (VU), Indonezia (YB-
YH), Japonia (JA-JS, 7J-7N), Korea (HL, 6K-6N), Macau (XX9) , Malayezia (9M), New 
Caledonia (FK, TX), Noua Zeelandă (ZL-ZM), Pakistan (AP), Papua New Guinea (P2), 
Filipine (DU-DZ, 4D-4I), ins. Pitcairn (VP6), Samoa (5W), Singapore (9V), ins. Solomon 
(H4), Sri Lanka (4S), Tailanda (HS, E2), Tonga (A3), Vanuatu (YJ), Vietnam (3W, XV) 
PLUS o ţară dintre teritoriile SUA din Pacific: Guam (KH2), Northern Mariana (KH0), 
Samoa americane (KH8), ins. Wake (KH9), grupul Baker-Howland (KH1), reprezentate 
de ARRL sau o legătură cu arhipelagul Chagos (VQ9) reprezentat de RSGB. 
Numărul total al «ţărilor» disponibile este de 34. 



Cu începere din 1 ianuarie 1986  sunt necesare 
- pentru clasa «Basic» legături cu 7 entităţi,  
- pentru clasa «Silver Endorsement»  legături cu 15 entităţi, iar  
- pentru clasa «Gold Endorsement»  legături  cu 20 de entităţi. 
Se pot obţine completări la diploma de bază îndeplinind condiţiile în diferite 
moduri sau pe diferite benzi.  
Cererile se adresează la 
NZART Awards Manager, Alan Chapman ZL3GX 
PO Box 1733 Christchurch 8140, New Zealand 
Adresa sa de e-mail este awards@nzart.org.nz 

(Informatie preluata de pe http://yo4px.blogspot.com/, cu acordul lui Feri) 
 

VHF/UHF INFO 
 

BULETIN nr. 19 
Realizator  Marius Iacob, YO2YA 

* Propagarea a fost buna spre foarte buna in perioada care a trecut, cu valori medii ale fluxului 
solar  de 150,  banda de 28 MHz fiind  arhiplina de la rasaritul pana la apusul soarelui.  

Mai sus, respectiv 50MHz doar cateva legaturi sporadice, dar mult mai multe comparativ cu 
aceeasi perioada a anului trecut (ca tot e la moda  sa comparam lunile din 2011 cu cele din 2010)! 
Au fost si cateva deschideri tropo, dar pe noi, cei din vestul Romaniei nu ne-au prea avantajat.Totusi e 
interesant de urmarit prognoza de propagare tropo (vezi rubrica linkuri de la 
http://www.buletinukw.blogspot.com/. ) 

* Amatorii de trafic via MS au motive de bucurie in luna decembrie. Aproape toata luna cerul 
va fi brazdat de roiuri meteorice, cel mai important roi al lunii fiind  GEMINIDS (GEM) activ in 
perioada 07 – 17 decembrie ,cu maximul prognozat in data de 14. Pentru informatii „la zi” 
http://www.imo.net/calendar/2011#octdec . 
             * Concursul 9A Activity Contest, editia 2011 s-a incheiat. Rezultatele pot fi vazute la 
http://www.hrvhf.net . Regulamentul integral in limba romana aici. 
              * In 27 decembrie  de la ora 18 pana la ora 22 UTC 50MHz Cumulative Open Contest. 
Regulamentul integral in limba romana aici.  

* Informatii despre expeditiile lunii mai gasiti in buletinul editat de OZ6OM . 
 * La pagina lunii va propun sa vizitati urmatoarea adresa: www.hb9q.ch  . O pagina deosebita 

dedicata traficului EME QRP si o invitatie facuta UKW-istilor pentru a incerca primele qso-uri via 
EME. 

 * Daca aveti informatii utile care ati  dori sa fie inserate in cadrul buletinului, trimiteti un 
email cu ele la ukwnews @ gmail.com sau yo2ya @ yahoo.com . 
             * O arhiva cu buletinele UUS aparute in YO HD ANTENA gasiti la: 
http://www.buletinukw.blogspot.com/ 
            Din parte mea, tuturor cititorilor „SARBATORI FERICITE si LA MULTI ANI” 

    73 si s-auzim numai de bine! 
                                                     Marius, YO2YA 

 
 

 

UN  ZÂMBET  ÎN  ETER   
 

Baterea de câmpii cu veselie 
- Preluat de pe http://yo4px.blogspot.com/, cu acordul lui Feri, YO4PX - 

 
«La noi contestingul nu mai prezinta farmec daca nu ofera posibilitatea de a se ataca si 

contesta direct rezultatele, balacarind pe toata lumea sau cel putin pe cei care ocupa locuri 

fruntase sau cei ce arbitreaza. Sunt si exemple de fraude dar care sunt permise de regulamentele 

in vigoare  iar comentariile nu sunt de nici un ajutor pentru a indrepta lucrurile.» 
 



Marile idei şi marile descoperiri trec deseori neobservate şi îşi produc efectele cu 
întârziere.  Din comentariul de mai sus înscris pe un grup de discuţii de un membru al 
Consiliului de administraţie al FRR se desprinde ca un fir roşu călăuzitor o idee profundă, care 
aşează lucrurile într-o perspectivă cu totul inedită.  

Fără îndoială că această nouă concepţie, odată conştientizată de factorii de decizie,  va 
revoluţiona din temelii concursurile în radioamatorism. Ideea că există fraude permise de 
regulamente va trebui să conducă inevitabil la instituirea unei noi categorii de participare în 
concursurile româneşti şi, ulterior, în toate concursurile majore cum ar fi WW, WPX, IARU, 
IOTA etc. Ar putea fi numită categoria Jmecherilor -  cei care vor reuşi să păcălească atât 
regulamentele cât şi pe partenerii de concurs, apelând la tot felul de tertipuri necinstite, dar 
care nu încalcă regulamentele.  Se vor putea acorda premii speciale celor care vor demonstra o 
lipsă de fair play cu totul ieşită din comun,  care vor apela la «jmecherii» în premieră, nefolosite 
şi neimaginate până în  prezent. Evident că primii laureaţi vor trebui să fie inventatorii lor, deşi 
mă întreb dacă  metodele lor vor putea fi validate retroactiv. În orice caz mi se pare inevitabilă 
înfiinţarea de cluburi şi asociaţii ale jmecherilor, afiliate la FRR sau cel puţin partenere cu 
aceasta, cu saituri şi buletine de informaţii proprii, în care să fie prezentate studii de fezabilitate 
ale unor procedee inovatoare şi rezultatele aplicării acestora. 

 
Nu-mi este  este încă limpede dacă printre aceste jmecherii se vor putea valida şi 

falsificările de loguri, inventarea de concurenţi inexistenţi, de adrese poştale absente de pe 
hărţile pământene, de indicative neautorizate şi de QSO-uri care nu au avut loc vreodată. Ar fi 
păcat să se piardă  contribuţii atât de însemnate la «farmecul contesting»-ului! 
Va trebui stipulat neapărat în regulamentele adaptate noilor tendinţe că atunci când aceste 
jmecherii nevinovate vor fi date în vileag este interzisă cu străşnicie publicarea de comentarii 
negative, pentru că acestea nu numai că «nu sunt de nici un ajutor», dar de-a dreptul vor 
fi nocive şi îi vor demobiliza pe jmecheri de la născocirea de noi şi noi  metode de încălcare 
nepedepsită a regulamentelor permisive. De aceea astfel de  beţe în roate şi noduri în papură vor 
trebui să fie total ignorate de organizatori, considerându-se ca fiind jigniri la adresa celor care 
ocupă locuri fruntaşe şi a celor care arbitrează şi creditează fraudele şi totodată reale piedici în 
calea afirmării plenare a abilităţii şi inventivităţii competitorilor jmecheri. 
Vorba autorului, care într-un alt loc ne oferă încă o cugetare care are darul de a ne pune pe 
gânduri:  «Nimeni nu e mai bun ca nimeni, ci doar acţiunile noastre sunt mai bune decât 
acţiunile altora.» 
                                                            (Din noua serie "Lucrăm cu materialul clientului") 

 
Activitati importante in EUROPA:  (dupa LNDX 777 &778) 

9H:MALTA: Martti OH2BH va fi 9H3BH pentru CQWW CW. QSL via OH2BH.; Zoltan HA5PP va fi 
9H3PP intre 24- 29 noiembriee si in  CQWW CW. 
F:FRANTA: Jérémy F4DVJ, Rodrigue F8DFO si Johan F8DVP vor utiliza indicativul special TM8SOE in 
omagiul YL-urilor din  SOE (Special Operations Executives) intre 17 - 31 décembrie., de la  80 la 10m in SSB, 
CW, digital (PSK31, RTTY) si SSTV. QSL direct sau birou via F8DFO. 
GJ:JERSEY: JQ2GYU/JF1LZQ (M0LZP, WS2Y), G3ZAY, G7VJR, JA1LZR (HB9LEY), JF1PJK (W2OA) 
vor fi active din  Jersey intre 2 la 7 décembrie cu indicativul GJ7UW, in  CW, SSB si RTTY pe toate benzile 
QSL via M0BLF. 
OM:SLOVACIA: Pierre Marie F6FNL (HB9DTH) se va retrage in Slovacia si va avea indicativul OM0DX . 
 
OZ:DANEMARK: Pentru a marca  presedentia Danemarcei la Uniunea Europeana, statia  speciala  
5P12EU va f activa in perioada ianuarie – iunie 2012. 
RI1F: FRANTZ JOSEPH LAND: Andy RA3MD si Victor UA3ME sunt pana in august 2012, RI1FJA si  
RI1FJL. Victor este activ in  2, 80 si 160m iar Andy de la  40 la 10m. QSLs via RX3MM. 

TP:CONSILIUL EUROPEI: Radioclubul Consiliului Europei TP2CE va utiliza indicativul special 
TP50CE intre 2 si 4 décembrie. QSL via F5LGF. 

SV:GRECIA: Statia speciala  SX100A va fi activa intre  2 si 4 décembrie. QSL via bureau 
 

 
 



xxx      XXX     xxx 
 

Din bogata colectie de antene a lui F1RFM (www.f1rfm.free.fr)  am ales aceasta antena pentru 145 
Mhz, dar care are in tabel si datele de constructie pentru 28, 50 si 432 MHz 
 

 

FREQUENCE mhz  435 145 51 28 

BRIN RAYONNANT 143/f 33cm 99cm 280cm 520cm 

TUBE INFERIEUR 71.5/f 17cm 49.5cm 140cm 260cm 

DIAMETRE DE CE 
TUBE 

4/f 1cm 3cm 8cm 14cm 

POINT DE 
L'ALIMENTATION 

14/f 3.2cm 9.5cm 27cm 51cm 

 
Ascultand muzica “in portabil”! 

 

                                                
 

 


