
� Nr. 190 – iunie  2012� 

 
YO/HD Antena 

 

 BULETIN DE INFORMARE 
AL RADIOCLUBULUI  YO HD ANTENA DX GRUP 
Redactat şi editat de Adrian Voica (YO2BPZ)  str. Bejan 66/82, 330114 Deva, HD.  

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

 
 

                                                                               
 

STIMATE PRIETEN , 
Pe aceasta cale iti trimit un material legat de prima competitie internationala pe care ARER si 

YOFF o organizeaza impreuna in acest an pentru activarea a cat mai multor rezervatii naturale din 
YO si din Europa. 

EUFF GREEN PARTY 2012 
Echipa YOFF din cadrul SRR si ARER invita toti radioamatori sa participe alaturi de noi in EUFF 

Green Party 2012 
Scop: stimularea radioamatorilor de a iesi din casa si de a participa din locatii zone protejate si astfel sa 

se familiarizeze cu conditii de lucru in portabil si a vedea moduri de protectie a naturii din diferite parti ale 
lumii. 

Data: 9 iunie 2012 de la 06:00 UTC la 9 Iunie 17:59 UTC. In fiecare an sambata cu data cea mai 
apropiata de 9 iunie. 

Moduri: CW, PH(ssb), DG (psk, rtty) in segmentul alocat in fiecare banda 
Detalii la http://arerromania.blogspot.ro/2012/05/euff-green-party-2012.html 
Cu aceasta ocazie, ARER va acorda un numar de 7 cupe pentru participantii din concurs la 7 categorii. 
Cupele vor avea forma si continutul ca in figura de mai jos: 

 
Costa doar 25 de lei si se poate cumpara de la un furnizor ce are mai multe modele afisate pe site-ul lui. 
In afara de cele 7 cupe pe care eu le voi cumpara, m-am gandit ca poate si tu poti sa ne ajuti prin 
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achizitionarea unei cupe din catalogul furnizorului pe care sa o oferi ca premiu la acest concurs din partea ta si a 
ARER. In felul acesta vom putea acoperii toate categoriile de concurs.  

Daca esti dispus sa ne ajuti, poti trimite suma de 25 de lei (sau daca ai ales alt model valoarea lui de pe 
site) prin 
mandat postal la : Coatu Cezar, CP. 10, 505100-Codlea, jud. Brasov, iar eu ma voi ocupa de inscriptionarea si 
expedierea ei la castigator. Te rog doar sa precizezi pentru ce categorie din concurs doresti sa fie acordata ( 
alege cel putin 4 optiuni, deoarece intre timp se poate ca si altii sa trimita bani de cupe si optiuni asemanatoare) 
si codul modelului ales. In lista sponsorilor va fi trecut si numele tau. 
  In functie de posibilitatile tale financiare poti sponsoriza cu una sau mai multe cupe. In acest fel, noi, 
radioamatorii ARER pasionati de acest hobby al traficului radio vom putea permanentiza acest concurs si va fi o 
actiune benefica pentru aceasta. 

Cu prietenie, Coatu Cezar-coordonator ARER Romania. 
PS: daca ai prieteni cu firme care ar putea sa ne ajute la cumpararea mai multor cupe ar fi foarte OK. 

Ei le pot cumpara prin firma lor si apoi ti le dau tie pentru premiere . Le poti trimite apoi la Codlea prin Fan 
Courier , iar eu le voi inscriptiona si le voi expedia la castigator. 

Aici e catalogul cu cupe al furnizorului:http://www.galltrophy.ro/products.php? 
 
Cu bucurie anuntam ca si YO HD DX  a primit  chiar astazi pentru activitatile WFF un foarte 

frumos indicativ (YP44WFF) pe care speram sa il activam chiar cu aceasta ocazie (YO2BPZ) 
 

Colecţia de QSL-uri istorice LNDX 
 - preluat cu acordul lui Fery de pe yo4px.blogspot.com - 

 
Jean-Michel Duthilleul F6AJA îi invită pe toţi cei interesaţi să viziteze pagina de internet Les Nouvelles 

DX (LNDX) pentru a vedea peste 9900 de QSL-uri vechi sistematizate în diverse albume şi galerii foto: 
- zece dintre cele mai dorite entităţi DXCC între 2004 şi 2011, cu peste 300 de QSL-uri; 
- cel puţin un QSL din cele 60 de entităţi DXCC eliminate de pe lista activă (dilite), cu peste 1300 de 

QSL-uri; 
- aproape totalitatea prefixelor curente şi dispărute, cu peste 3500 de QSL-uri; 
- album cu staţiile din Africa de nord între 1945 şi 1962, cu peste 300 de QSL-uri; 
- peste 850 de QSL-uri ale staţiilor din bazele antarctice; 
- aproape 270 QSL-uri din Teritoriile Australe si Antarctice franceze (Territoires Australes et 

Antarctiques Françaises, TAAF) 
- QSL-uri din insulele franceze rare din Pacific: FK, FK/C, FO/C, FO/A, FO/M, FW; 
- aproape 100 de QSL-uri din insulele Eparses: FR/B/E/G/J/T; 
- staţile FG, FM, FP, FS, FY între 1945 şi 1970; 
- peste 1400 de QSL-uri pentru veterani cu peste 130 de entităţi, datând dinainte de 1945; 
- QSL-uri din departamentele franceze datând dinainte de 1945; 
- cel puţin câte un QSL din toate statele S.U.A. datând dinainte de 1945; 
Adresa saitului lui Jean-Michel F6AJA este http://LesNouvellesDX.free.fr 

Colecţia are nevoie în continuare de anumite QSL-uri, astfel că participarea Dumneavoastră la îmbogăţirea ei va 
fi binevenită, trimiterea imaginii unor QSL-uri in format .jpg fiind suficientă.  

Vizitaţi saitul şi trimite comentariile dumneavoastră la LesNouvellesDX@free.fr 

 
Jean-Michel F6AJA la microfonul staţiei BZ4RJZ din Nanjing, China în 2002 

(foto QRZ.com) 



 

 
Intâlnirea interna tional ă a radioamatorilor 

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

 
 

 
 

Filiala Budapesta a Federatiei Ungare de Radioamatorism si Radioclubul Csurgay Arpad din 
Budapesta, Va invita sa participati la Intalnirea internationala a radioamatorilor BURABU-2012. 

Sponsorii intalnirii sunt: Anico SRL, Consiliul Local a Primariei Csepel - Budapesta, Forumul 
Civil Csepel, Detant SRL, Apararea cetateneasca Csepel-Sud, DND Telecom SRL, IT-Media Kft, 
Radioclubul HA5KHC, Editura Radiovilag (Redactia revistelor Radiotechnika si Hobby Elektronika). 

Perioada: 8 – 10 iunie 2012. 
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: 500 Forinti biletul de participare la tombola, care asigura 15% reducere la cofetaria 

Hollandi pe timpul intalnirii, 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 propus de organizatori: 
□ VINERI – 8 iunie 2012. 

• incepand cu ora 15:00 primirea si cazarea participantilor. 
• incepand cu ora 18:00 HA8DH Op: Lóri asigura permanenta in cortul MRASZ RKSZ. 
• incepand cu ora 18:30 concurs de gatit cu materia prima si ustensile aduse de acasa. 

□ SAMBATA – 9 iunie 2012. 
• 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 membrii Radioclubului 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 - 10 iunie 2012. 
• ora: 09:00 Vizitarea colectiei de istorie locala din sectorul Csepel, in cazul in care laboratorul de 
masuratori nu a fost sambata in tabara, deplasare la sediul NMHH din Budapesta XIII, Visegrádi u. 100. 
• 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. • carul de masuratori mobile a NMHH. 
▪ 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, pe frecventa de 
145,450 MHz, 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) 
 

ACTIVITATI SPECIALE IN EUROPA ( dupa LNDX 791) 
9H:MALTA: Zoli HA5PP va fi 9H3PP pentru CQWPX CW contest categoria SOMB pe 10 si 15m. 

Dupa concurs,  va fi activ in  12 si 6m. 
F:FRANTA: Gil F4FET, Vincent F4BKV, Eric F4FJH si Diégo F4HAU vor fi  TM0CEZ din diverse 

insule din  Bretania intre le 24 iunie si 7 iulie, datele exacte depinzand de conditiile meteo 
Ei spera sa ajunga pe insulele  Cézembre (DIFM MA008), Harbour (DIFM MA025) si Agot (DIFM 

MA009). Activitatea este prevazuta pe  20/17/15/10m. QSL via F5CWU. 



GM:SCOTIA: Glyn GW0ANA este GM0ANA din Gigha Island (IOTA EU008) pana la 27 mai. El 
este activ in SSB, RTTY, PSK si SSTV. QSL via GW0ANA  direct sau prin  birou. 

- Jim MM0BQI, Gordon MM0GPZ, Doug GM0ELP, Philip GM0LIR, Iain GM0OQV, Brian GM0EGI, 
William GM4ZNC (si posibil si altii) vor lucra ca GB5SI din Shiant isles (IOTA EU112) intre 15 si 22 iunie,  in 
80 la 6m  CW, SSB RTTY. QSL via MM0BQI 

GU:GUERNESEY: Operatorii "Telford and District Amateur Society" vor fi GP3ZME/P din 
Guernesey din 22 la 27 iunie in 160 la 10m, dar si in  VHF, UHF si SHF. QSL via G3ZME (bureau) sau 
M0PNN (direct). 

HB0:LIECHTENSTEIN: DF5AU este HB0/ pana la 27 mai in benzile de sus HF, in. CW si SSB. 
SM:SUEDIA: Tetsu JH8SGR va fi  SM1/ din Gotland Island (IOTA EU020) intre 11 si 13 iunie 
SP:POLONIA: Statia  spéciala SN750K este activa pana la  2 iulie  pentru a comemora a  750-a 

aniversare a orasului Krezesnica. 
SP,UR:POLONIA,UKRAINA: Prentru CE ('EURO ) de fotbal care se desfasoara in Polonia si 

Ucraina intre 8 iunie – 1 iulie  un mare numar de statii speciale 3Z2012, HF2012, SN2012, EM2012, EN2012 
si EO2012 vor fi active intre 1 iunie si 5 iulie. 

UA:RUSIA europeana: Pentru a celebra a 200-a aniversare a luptelor patriotice ale razboiului din 1812 
(Campania lui Napoleon in Rusia), statia speciala   R200V va fi active de la 12 iunie la 12 septembrie din 
diferite locuri  istorice ale regiunilor  Smolensk si Moscova. QSL via RK3LO. 

 
 
Radioclubul YO HD Antena DX Grup va invita in 16-17 iunie la concursul international  
 

“ Memorial YO7VS” 50 MHz 
 (fost “Oltenia Six Meters”) 

 Scopul: comemorarea lui YO7VS, plecat dintre noi un martie 2008 si continuarea traditiei concursului 
“Oltenia Six Meters” printre initiatorii si promotorii caruia se numara si Dick, YO7VS 

Data / ore: Concursul “Memorial YO7VS” (fost “Oltenia Six Meters”)  – se va desfasura in paralel cu  
IARU-50 MHz- Contest  (pentru anul 2012  in 16/17 iunie, intre orele 14 – 14 UTC)    
  

Banda si modurile de lucru: Banda de 50 MHz in urmatoarele  moduri:  
                                                 A1A, A3E, R3A, J3E si F3E (G3E) 
 

cw 50,090 – 50,100 MHz 
cw+ssb 50,100 – 50,500 MHz 

toate modurile 50,500 – 52,000 MHz 
fereastra pentru DX 50,110 – 50,130 MHz 

 
Categorii: A - individual; 

       B - echipe. 
Controale: RS(T) + 001(serial crescator) + WW QTH locator.   
Punctaj: 1 km = 1 punct. 
Scor: Suma punctelor din legaturi. 
Loguri:  Numai in format .EDI la adresa: yo2max@gmail.com, , in maxim 30 de zile dupa concurs. 

 
    

Nota:  Cu o statie se poate lucra o singura data, indiferent modul de lucru. 
Pentru statiile straine este obligatorie o lista cu minim 3 QSO-uri cu statii romanesti (YO, YP, YQ,   

YR). 
 
Recomandam utilizarea programelor:  
LOGUUS   scris de  YO9CWY  http://www.qsl.ro/yo9kpi/downloads.htm 
MHR Log   scris de  DL5MHR   http://www.radioamator.ro/contest/software/ 
VHFCtest  scris de  S53WW     http://lea.hamradio.si/~s53ww/Vhfctest/vhfct.htm 
TACLog    scris de  OZ2M         http://rudius.net/oz2m/taclog/index.htm 

                                     
Clasamente / premii: Clasamente separate pentru fiecare categorie. 
Primii trei clasati la fiecare categorie primesc diplome. 
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 . 
Se acorda cupa « Memorial YO7VS » statiei din concurs care obtine punctajul maxim.  
 

V a asteptam  cu drag! 


