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                                  SIMPO YO HD 2012 DEVA. 
Ca in fiecare an, si in acest 2012 C.S.Silver Fox din Deva a organizat la 27-28 aprilie Simpozionul 

radioamatorilor hunedoreni ( in acest an editia a X-a.) 
In prima zi cei 40 de radioamatori impreuna cu putinele sotii si domnisoare 

 s-au intalnit cu ora 19 la restaurantul Coloseum din Deva la o masa festiva, organizatorii asigurandu-le un 
meniu la preturi radioamatoricesti iar licorile lui Bachus in sortimente variate (la dispozitia solicitantilor contra 
cost). 

Discutii, amintiri, bancuri, muzica-dans cu doamnele si domnisoarele disponibile provocand o asteptare 
civilizata fara insa a afecta buna dispozitie. 

In aceasta atmosfera colegiala si prieteneasca intalnirea si masa festiva a trecut bine granita miezului de 
noapte.  

A doua zi, cu mult inainte de ora 10, au sosit primii participanti : acei ce au dorit a oferi interesatilor 
piese, componente, tuburi, aparatura industrila si home-made. 

Sala mare de la intrarea  Romtelecom Deva a asigurat spatiul pentru talcioc, pentru cele 8 panouri cu 
fotografii ale radioamatorilor hunedoreni precum si pentru o colectie interesanta de manipulatoare vechi a lui 
YO2BPZ.  

Sala de la intrare fiind mare a asigurat  si spatiu pentru  discutiile grupurilor mici sau mari.Au fost multi 
cei care au gasit si cumparat cele necesare dela YO6XK , 2CXK,  2MMO,  2MTG, 2CWR si altii. 

        
 
Intre 9.30-10.30 au sosit peste 70 de participanti, cei inregistrati primind ecusoane si cate un pix 

functional de la Mihaela YO2MHU, la final inscrisii fiind doar 68 colegi din districtele 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 si un 
radioamator din HA. 

Protocolul, compus din cafea si tuica de calitate (pentru « dres » lipsind moarea de varza HI !) au fost 
servite de Felicia  YO2LIP. 

La ora 10.45 organizatorii au invitat participantii in sala de sedinte a Romtelecom Deva, sala dotata cu 
sonorizare si PP, pentru inceperea lucrarilor. 

Nicu YO2LQH a deschis lucrarile simpozionului prin adresarea de multumiri si bun venit 
participantilor, rugand asistenta a pastra un moment de reculegere pentru cel ce a fost colegul si prietenul nostru 
YO3APG. 

Sandu YO2LAN (care pe toata perioada de desfasurare a simpozionului a fost la inaltime fiind apreciat 
de intreaga asistenta) pentru inceput a adresat bun venit si a multumit pentru prezenta participantilor mai noi si a 
celor mai vechi. A rugat  pe cei ce doresc a adresa cateva cuvinte numerosilor colegi sa o faca fara retineri si 
emotii.              

Au adresat multumiri organizatorilor si salutul lor colegilor Vasile,YO3AAJ marele campion national 
de telegrafie.viteza, Mihai YO2QY apreciatul DX-man al judetului, Adrian, YO2BPZ, secretar al clubului YO 



HD Antena DX Grup, Dan YO5GHA responsabilul clubului « Lucian Blaga » YO5KLB si George, YO2BBB, 
secretar al clubului C.S.Silver Fox din Deva. 

A urmat prezentarea lucrarilor si informatiilor in PP, la «tehnic » aflandu-se colegul nostru Dan 
YO2MMO din Brad, specialist IT. 

O deosebita realizare si prezentare ne-a fost oferita de Paulica YO2CXJ a QRO-lui home made de 650 
W cu tubul trioda SRS 360 in greutate de 25 de kg, (doar cutia recuperata dintru-n montaj industrial avea 9 
kg !), final ce va deservi baza de concurs a clubului de la Muncelul Mic.  

Dan YO2MMO a prezentat fotografii ale activitatilor radioamatorilor din Brad el fiind principalul 
animator, mentionand sprijinul si indrumarea deosebita primite din partea lui Aurel YO2CXK din Criscior. 

Andrei YO6XK ne-a incantat cu expunerea teoretica si practica a « SWR-lui si beutura »,  participantii 
fiind numai ochi si urechi. 

 Sandu YO2LAN a multumit celor ce au prezentat deosebitele lucrari si a intrebat daca mai doreste 
cineva a face cunoscuta activitatea sportiva sau  de hoby. 

Dorian YO2SH si Gigi YO2MTG au vorbitdespre activitatea in activarea zonelor cu flora si fauna a 
judetului si a geoparcului din Hateg, amintind indicativele speciale ale acestora YP2GEO si YQ2WFF care sunt 
si vor fi active in urmatoarea perioada. Au adresat rugamintea ca fiecare radioamator hunedorean sa lucreze cu 
indicativul YP2GEO indiferent de banda si mod de lucru. S-a mentionat ca este nominalizata echipa ce va lucra 
din zona Bejan cu indicativul YQ2WFF precum si din alte zone. 

 I s-a multumit lui  Gigi pentru sprijinul acordat ca vechi veteran in activarea  zonelor FF. iar Gigi 
YO2MTG a asigurat clubul si pe cei interesati de sprijinul lui atunci cand va fi solicitat. 

Doamna Cucu Amalia YO2MJL, profesoara la Clubul Copiilor din Deva a multumit clubului Silver Fox 
pentru sprijinul acordat mai tanarului radioamator Vlad YO2MHU de a lucra cu echipamentul clubului 
YO2KAR la primul sau concurs YO « Cupa elevului 2012 » explicandu-i totodata regulamentul concursului si 
modul de lucru in concursurile YO.  

Florin YO2MFH a multumit celor ce au participant la diferite concursuri de orientare din judet si in tara 
cu mentionarea inerentelor greutati de ordin material si financiar. 

Imy YO2LTF a rugat a se continua munca cu cei tineri pentru atragerea lor in acest hoby deosebit de 
frumos, atractiv si educational. 

In acest cadru festiv Sandu YO2LAN a inmanat cupele pentru locurile I obtinute la concursul Cupa 
Silver Fox 2011 de catre  Dan YO5GHA din Sebes si Mihai YO2LXW din Hunedoara.    

In incheiere a multumit celor ce au intervenit si au prezentat deosebitele materiale, precum si 
participantilor la acest simpozion, adresandu-le invitatia de a ne onora  cu prezenta  si in 2013 la o aceiasi 
placuta intalnire.  

73 de Mihai,YO2LXW 
 
. 

            Asa cum ne-am obisnuit, in luna mai au loc concursurile ZIUA 
TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY, organizate de YO HD Antena DX Grup  si dedicate 
aniversarii infiintarii la 17 mai 1865 a UIT. 
            Va invitam cu drag sa participati in numar cat mai mare la aceste concursuri, care vor 
avea loc in zilele de 14 mai (US) si 20 mai (UUS.). 
           Va multuim si va asteptam! 
           CD al YO HD DX 

 
 

Concursul de unde scurte 
"ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY" 

- 14  mai 2012 - 
 

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  2012  in 14 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) se vor expediate  pana la 31 mai 2012   

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. 
 

 
Concursul de unde ultrascurte 

 "ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY" 
- 20 mai 2012 - 

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 2012 in 20 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 2012 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. 
 
 

Excursie pe bicicleta in SV (YO5IR si YO5PGV) 
Salut Adriane, cu ocazia excursie pe bicicleta am infiintat un blog. In masura posibilitatilor si 

conexiunii la internet de pe traseu o sa incerc sa il actualizez.  
Adresa este http://calatoripebicicleta.blogspot.com/ 
Sa ne auzim cu bine, 
Paul YO5IR & Ana YO5PGV 

 
Vom folosi doua statii radio pe parcursul calatoriei: o statie Baofeng pusa la dispozitie de Dan 

Sabau YO5DGE impreuna cu o antena de masina care va fi montata pe bicicleta si o  statie mai veche 
FT 208 R dotata cu DTMF pentru repetoarele conectate la echolink ca sa putem vorbi acasa prin 
repetorul YO5D , statie care a necesitat unele reparatii dupa cum se poate vedea in fotografiile de mai 
jos. (vezi blog) 
 

Vom folosi biciclete de mountain bike modificate dupa cum urmeaza: am inlocuit cauciucurile de 
padure cu unele de asfalt cu balonaj de 1.75; am suprainaltat ghidoanele cu pipe reglabile; am pus port-bagaj de 
aluminiu 

Le-am echipat cu lumini de semnalizare (nu vom calatori noaptea , dar pentru orice eventualitate!); am 
adaugat picior de sustinere la bicicleta Anei iar eu voi folosi un model patentat deja de bikeri si care este 
multifunctional, respectiv o bota de alun cu un steag in varf, care foloseste la vizibilitatea bicicletei in trafic, la 
sprijinirea bicicletei in repaus si la alungat cainii., 

  
Am schimbat seile sportive cu unele mai mari si mai moi potrivite pentru pedalare indelungata la un 

ritm lejer.; am pus aripi pentru ca sa nu ne stropim in caz de ploaie.; am echipat bicicleta mea cu un kilometraj 
pentru a putea corobora distantele parcurse cu harta 

 
Invitaţie la Pecica 2012 

 
Asociaţia sportivă progresul Pecica; F.C. Romtelecom Pecica, Clubul sportiv Admira Arad 
Au plăcerea de a vă invita la a-IX-a ediţie a Simpozionului international al radioamatorilor 2012 
pe data de 25-26 mai la Sala Sporturilor din Pecica, ieşirea spre municipiul Arad. 
Tema simpozionului : Radioamatoristul de ieri, de azi şi de mâine. Referat prezentat de Doru 
Petrişor.YO2MGQ  
Programul activitatilor:  
Vineri 25 mai primirea invitaţilor începând cu orele 17:00, iar la orele 21:00 servirea cinei , 

retrospectiva ediţilor anterioare 
Sâmbătă 
7:30-10:00 Talcioc 
10:00-Deschiderea festivă, prezentări, expuneri, referate, program artistic, tombolă 
13:30-Masa de prânz 



14:30-Program liber şi voie bună 
Echipa condusă de coordonatorul principal  Doru Petrişor YO2MGQ 
Tel: 0740564040  yo2mgq@yahoo.com 
Pentru expuneri : diverse, referate, materiale  vă rugăm să  luaţi legătura cu YO2MGQ pentru 

rezolvarea spaţiului alocat şi includerea acestuia în program  
Cina şi prânzul  sunt servite gratuite. 
Posibilitatea de cazare gratuită în vestiarul sălii de sport pe saltele puse la dispoziţie de organizator 

sau contracost  
 
 
 

ACTIVITATI SPECIALE IN EUROPA ( dupa LNDX 789) 
9H:MALTA: Dupa activitatile din  SV5/ et SV8/ (vezi mai jos), Jeff N6GQ va fi  9H3ZZ din  

Malte intre 17 si 29 iunie 
DL:GERMANIA: Sebastian DL1AXX va fi  /P din Baltrum Island (IOTA EU047) intre  20 si 

25 mai in  HF CW si SSB. QSL de preferinta via birou. 
- Uli DD3EU, Max DJ4EL, Alex IZ4AMS, Enrico IK2FIL, Joerg DJ1JB, Ben DO1BEN, 

Vinny DL6IIsi Enrique XE2AA vor fi DD4T din Helgoland Island (IOTA EU127) intre 3 si 10 iunie, 
activa in toate modurile intre 160 si 2 m.. QSL via IZ4AMS direct sau via QSL Birou. 

F:FRANTA: Membrii "Charente DX Group (CDXG)" vor fi TM0CI din insulele Chausey 
(IOTA EU039-DIFM MA004) intre19 si 25 mai. QSL via F5EOT prin  birou sau direct. 

GM:SCOTIA: André GM3VLB va fi din nou activ din ins. Orkneys (IOTA EU009) intre 21 
mai si 7 iunie. El vrea sa se deplaseze pe diferite insule mici cum ar fi Muckle Green Holm, Linga 
Holm, Eynhallow, Faray si Calf of Eday. 

LA,SM:NORVEGIA,SUEDIA: Ric DL2VFR si Norbert DL2RNS vor fi SD7V/6 et SD7N/6 
din Orust Island (IOTA EU043) intre 11 si 14 mai, apoi  LA/ din Hvaler Islands (IOTA EU061) 
intre16 si 21 mai, in benzile HF in CW si SSB. 

UR:UKRAINE: Statia speciala  EM350S va fi activa intre 1 mai si 30 iunie pentru a celebra  a 
350-a aniversare a orasului  Ivano-Frankivsk. Activa in HF si 6 m CW, SSB si digital. 

SV5:DODECANEZ: Jeff N6GQ va fi SV5/ intre 23 si 28 mai si preconizeaza sa fie activ pe 
timpul  CQWPX CW contest . El va fi in continuare ( intre 28 mai si 17 iunie) SV8/ din diverse insule 
grecesti contand pentru EU049 et EU052, apoi din Malta ( vezi mai sus) intre 17  si 29 iunie. 

 
ooo   OOO   ooo 

 
De ce dracu’ nu ii mergea omului pistolul de lipit ?!? 

(Tnx YO7MR) 
 

   


