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ZIUA TELECOMUNICATIILOR FAIR PLAY 2012    

 UNDE SCURTE 
- Clasament oficial - 

Categoria A 
         (Statii individuale non TLC) 

 1. YO9AGI  - 8482 
 2. YO5GHA - 7646 
 3. YO5CEA - 6704 
 4. YO7BEM - 6584 
 5. YO7FWC - 6240 
 6. YO2QY - 6024 

   7. YO4BYW - 5926 
 8. YO7ARY - 4992 
 9. YO2MLG - 4900 
10. YO9FL -  4740 
11.YO6PEG - 4668 
12. YO8BPK  - 4370 
13. YO2LQI - 3404 
14. YO5OIC - 3058 
15.YO5OBA - 2392 
16.YO8CKR - 2610 
17. YO9IGT - 2100 
18. YO9IOE - 1654  
19. YO5OKU - 1646 

 

       Categoria C  
       (Statii TLC) 
1. YO8SGN - 7616 
2.  YO3AAJ/p - 6908 
3.  YO3RU - 6846 
4.  YO2KAR - 6780 
5.  YO9RAO - 5800 
6.  YO2LXW - 5012 
7.  YO2LMW - 4704 
8.  YO4SI  -4670 
9.  YO6MT - 4472 
10.YO9XC - 4440 
11.YO5OHO - 3002 
12.YO2LAN - 2566 
13.YO2BPZ - 1826 
14.YO2LSK - 1684 
15.YO7MR - 1440 
16.YO2SH - 1376 
17.YO4BXX -   528 
18.YO4GVC -   384 

 

Categoria B (Statii colective) 
1. YO6KNX  - 6966 
2.YO6KWN  - 6632 
3YO4KBJ - 4326 
4.YO9KPM - 4010 
5.YO5KMM - 3050 

 

6.YO4KAK - 2834 
7.YO100KSE -  2212 
8.YO2KBY -   840 
9.YO2KQY -   610 

 

Lipsa log : YO2LXE, 3UA, 5ODC.5ODL, 9IGZ 
Arbitri concurs: YO2BPZ si YO2LXZ 
 
Castigatoarea editiei 2012 a Cupei “Ziua Telecomunicatiilor Fair Play “ este statia YO9AGI. 
Statiile YO6KNX si YO8SGN vor primi plachete. Statiile clasate pe locurile 1-3 la cele trei 

categorii vor primi diplome..  
Felicitari castigatorilor, multumiri participantilor! Va asteptam si in 2013! 
Premiile  (impreuna cu cele de la ZT UUS – vezi mai jos cateva poze) au foat  expediate luni  

16 iulie  prin curier  si  majoritatea au fost confirmate  adoa zi (marti, tnx NEMOEXPRES) 
Avand in vedere numarul mic de statii participante la categoria B (Statii de club) intentionam 

ca pentru viitor concursul sa aiba doar doua categorii (statii TLC si statii non TLC). 



     
 
Un album cu cupele, plachetele si diplomele la http://www.yohddx.ro/premii_ZT_2012.htm 

 
 

Kosovo, în curând o nouă entitate DXCC? 
(articol preluat cu acordul lui Feri  de pe http://yo4px.blogspot.com)/ 

 
După aproape patru ani şi jumătate de la obţinerea independenţei Kosovo, o fostă provincie a 

Serbiei, îşi va dobândi suveranitatea totală în luna septembrie. Acest lucru a fost decis de Grupul 
internaţional de coordonare (International Steering Group), potrivit anun ţului f ăcut la Viena luni 16 iulie 
2012 de Michael Spindelegger, ministrul de externe al Austriei. 

Ca urmare Grupul a decis să înceteze cu efect imediat supravegherea internaţională instituit ă în 
vederea sprijinirii independenţei Kosovo-ului. 

Grupul interna ţional de coordonare este format din 25 de ţări, dintre care fac parte Germania şi 
majoritatea ţărilor Uniunii Europene, Statele Unite şi Turcia.  Conceptul de «independenţă 
supravegheată» a fost introdus de finlandezul Martti Ahtisaari, fostul trimis special al Naţiunilor Unite 
pentru Kosovo. La întâlnirea Grupului din Viena a participat şi Hashim Thaci, primul-ministru din 
Kosovo. 

(Sursă: buletinul DXNL al DARC reprodus de Southgate AR News, 21 iulie 2012) 
 
 

 
Intalnirea internationala a radioamatorilor de la M ako (HA) 

A 20-a editie a acestei intalniri s-a desfasurat in data de 21 iulie 2012 intr-o locatie noua fata de anii 
anteriori, foarte aproape de intrarea dinspre YO in Mako, intr-un minunat cadru natural, in curtea si cladirea 
unei scoli profesionale din Mako. 

Au participat circa 150 de radioamatori ( dupa cartea de oaspeti 116, dar foarte multi nu s-au trecut in 
aceasta carte) din HA, YO si YU . 

Din partea clubului nostru (YO HD Antena DX Grup Deva,) au participat YO2CC, UH , CBK si BPZ. 
Vremea a fost foarte frumoasa, cadrul natural admirabil, piata bine reprezentata si aprovizionata, masa  

oferita de gazde de foarte buna calitate, bufetul a functionat continuu, atmosfera destinsa si prieteneasca. 
Noi cei din Deva am simtit din nou  ospitalitatea deosebita a prietenilor din Mako, reprezentati in 

special de Misi HA8EB, Lajos HA8EN, Feri HA8EA, Misike HA8CL si Toni HA8KL si ne simtim datori de a 
fi la aceiasi inaltime cu ocazia vizitei in judet a radioamatorilor de la Mako ( probabil luna noiembrie, cand vom 
sarbatori Ziua Clubului). 

Pozele facute cu aceasta ocazie de catre YO2UH si YO2BPZ  au fost postate pe pagina clubului la 



https://picasaweb.google.com/108521130127609858048/Mako2012 
 

    
Grupul YO HD DX           Traditionalul schimb de cadouri 

 

   
Cu amicii din YU si HA       Oferta bogata 

 
 

  
Si noi cumparam!       Hagymatikum – o minune arhitecturala 
 

Mesajul lui Lajos, HA8EN 
Dear Adrian, there were 116 HAMs recorded in our "guest-book".  
Among them 21 HAMs came from YO, and 4 from YU, as: YT7RR, YU2NZ, YU7NTY, YU7ZZ 

The rest were Hungarian HAMs, came from mostly Csongrad and Bekes county, plus the members of Mako 
Amateur Radio Club were present.  

Klara Lendvai HA5BA board member of MRASZ and Peter Lendvai HA5LC secretary of MRASZ 
Budapest Federal also visited our event. 

There were two "official exhibitor", as: http://www.itmedia.sk/ and http://www.gigatechnik.hu/ 
Pictures are on https://picasaweb.google.com/115967929729251201394/MAKOJuly2012  
I think you can download the best. 
73 es DX! 
Have a nice week-end 
Lajos, ha8en 



 
Despre prestatia echipei YR0HQ in CM IARU 2012 

- preluat de pe radioamator@yahoogroups.com - 
 

Stimati colegi, 
Am deosebita placere de a va anunta rezultatul foarte bun obtinut de echipa nationala YR0HQ in 

Campionatul Mondial IARU editia 2012. 
Echipa noastra a obtinut, claimed score, un punctaj de 16,989,952 puncte, acesta fiind al doilea rezultat 

ca valoare din istoria echipei YR0HQ. Doar in anul 2009 s-a obtinut un scor mai mare (cca 17.104.872 pct). 
Numai propagarea extrem de slaba din ziua de duminica (cu un indice A=16 si K=5) ne-a impiedicat sa depasim 
acest scor. Nu ne mai trebuiau decat cca 76 de QSO-uri. 

Nu este insa exclus ca in urma arbitrarii sa obtinem cel mai mare rezultat final din toate timpurile al 
echipei noastre... 

Din punct de vedere al multiplicatorilor obtinuti (499), rezultatul este de asemenea de exceptie, nu 
multe echipe de top ale clasamentului atingand o asemenea valoare! 

Anul acesta am aliniat in concursul IARU o echipa formata din cei mai buni oameni de concurs din YO, 
am facut impreuna o strategie inspirata (tnx YO9GZU!) si in timpul concursului ne-am pliat in mod operativ pe 
conditiile concrete de concurs. Din baza mea de concurs de la Daia am avut o buna comunicare cu toti membrii 
echipei, ceea ce ne-a permis sa luam cele mai bune decizii atanci cand situatia din concurs a cerut-o. 
A fost un efort de echipa imens, iar satisfactia rezultatului este pe masura. Este un rezultat exceptional din 
punctul meu de vedere, cu mult peste ceea ce ne propusesem (cca 14.000.000 pct) si cu mult peste rezultatul 
ultimilor 2 ani (10.666.408 pct in 2010 si 10.365.061 pct in 2011). 
Summary: 

Band  CW Qs  Ph Qs  Zones  HQ Mults 
------------------------------------- 

                         160:   342    176    11      26 
80:   782    625    26      38 
40:   1595  1138    36      55 
20:   2079  1861    48      65 
15:   1590  1503    51      68 
10:   777    692    29      46 

------------------------------------- 
Total:  7165   5995   201     298 

Total Score = 16.989.952 
In perioada urmatoare voi face o analiza complexa a participarii noastre in concurs care va fi facuta publica, 
inclusiv va fi prezentata la Simpozionul de la Iasi. 

73, 
Dan YO9FNP - coordonator YR0HQ 

 
Si a echipei NR4M... 

- preluat din aceiasi sursa - 
In acest an nu cred ca s-ar fi participat de la NR4M daca nu am fi avut un oaspete special - Sandu 

YO3ND. Am profitat de ocazia pe care Sandu a avut-o sa faca un scurt tur prin SUA (cartierul sau general fiind 
in Canada, la Montreal unde acum cateva saptamani i s-a nascut a doua nepotica) si l-am invitat sa viziteze "The 
Goat Farm" (http://www.nr4m.com/). Dar despre plimbarea s-a prin America Sandu ne va povesti pe indelete 
intr-un articol pe care il pregateste. 

  
La NR4M scopul nu a fost sa obtinem un scor competitiv, avand in vedere echiparea tehnica nu tocmai 

ideala, ci ca de obicei sa ne simtim bine si sa profitam de deschiderile DX pentru cateva pileup-uri sau legaturi 
mai interesante, inclusiv contactarea statiilor YR0HQ. Pentru ca regulamentul la categoria M/S este deficitar, nu 
am putut pune in valoare intreaga echipa prezenta la fata locului. De pilda Ken K4ZW in realitate nu a facut 
nicio legatura, desi a stat cateve ore la o masa si a citit niste reviste. Cea mai mare parte a timpului la 
manipulator si microfon am fost doar noi, Sandu si cu mine. 

Singura banda care fusese echipata cu doua transceivere a fost cea de 40 de metri. Doar aici am putut 
opera eu si cu YO3ND simultan, unul din noi facand apel, iar celalalt culegand multiplicatori si alte statii din 
banda. Sandu a fost impresionat de capacitatea transceiverului S&P de a se apropia de frecventa de emisie a 
statiei principale pana la sub 1 KHz fara sa simta interferente majore. Dupa cum a destainuit Steve NR4M, 
pentru a ajunge la aceasta performanta au fost necesari mai multi ani de experimente radio in tot felul de 
configuratii, unele din ele producand defectiuni majore la etajele de intrare din receptoare. 

Pentru ca de la NR4M nu se lucreaza (aproape) niciodata in SSB trecerea in fonie pe fiecare banda a 
fost intotdeauna o problema, caci nu existau conectorii corespunzatori, trebuiau facute reglaje de nivel, 
compresie, VOX etc. Nu de putine ori ni s-a atras atentia ca semnalul este foarte distorsionat si a trebuit sa 



oprim ca sa corectam modulatia. In cursul dupa-amiezii de sambata a trebuit sa facem o intrerupere de aproape 
doua ore cand niste nori negri amenintau sa aduca furtuna si descarcari electrice. 

Propagarea in 10 metri cu Europa a lipsit, insa a fost compensata de deschiderile foarte bune din banda 
de 15 metri. Am stat pe aceasta banda exagerat de mult, neglijand banda de 20 de metri in speranta ca aceasta va 
sta deschisa in cursul noptii. Banda de 40 de metri a fost mai buna decat ne-am asteptat si am reusit sa lucram 
chiar mai multe statii HQ decat pe 15 metri. Multiplicatorul mai bun a fost obtinut si gratiei efortului concertat 
al operatorilor si utilizarii sporturilor Skimmer. Propagarea pe 20 de mentri in cursul noptii a fost foarte proasta, 
instabilitatea geomagnetica avand probabil o contributie majora. 

Despre regulamentul precar pe care il are concursul IARU HF pentru categoria Multioperator am mai 
discutat si de fiecare data subiectul revine dupa concurs. Pe grupul de discutie PVRC au existat numeroase 
dezbateri pe aceasta tema. Din pacate desi multi radioamatori s-au plans organizatorilor despre aceste carente 
(chiar si eu, inca din 2008), nu exista la aceasta ora un curent favorabil schimbarii de regulament, probabil 
tocmai ca pentru initierea unor modificari trebuie sa existe sprijin si din partea statiilor europene. In Europa insa 
avand in vedere competitia HQ radioamatorii nu sunt tocmai interesati de imbunatatirea regulamentului care se 
refera la celelalte statii "multi". De aceea cred ca in ciuda slabiciunilor evidente ale regulamentului, IARU HF 
va continua inca multi ani sa fie neatractiv pentru statiile Multi/Multi si Multi/2 si astfel sa rateze ocazia de a 
aduna mai multi participanti. 
  
Iata si rezultatul final: 
  
Call: NR4M 
Operator(s): NR4M, K7SV, K4EC, K4ZW, N2YO, YO3ND 
Station: NR4M 
Class: M/S HP 
QTH: VA 
Operating Time (hrs): 22 
Summary: 
 Band  CW Qs  Ph Qs  Zones  HQ Mults 
------------------------------------- 
  160:    21            4        4 
   80:   167           14       13 
   40:   529    44     25       39 
   20:   197    79     26       36 
   15:   537   200     33       30 
   10:    24     5      8        9 
------------------------------------- 
Total:  1475   328    110      131  Total Score = 1,493,477 
Multumiri tuturor statiilor YO contactate, in special pentru YR0HQ 

Ciprian, N2YO 

 
 
       Raspuns la publicarea traducerii in limba romana a textului interviului  sau in articolul (cu video)  

"Un interviu cu Hans Zimmermann HB9AQS " 
(articol preluat cu de pe http://yo4px.blogspot.com)/)  

«Draga OM Francisc, 
Iti multumesc pentru info. Este pentru prima data cand vad ceva spus sau scris de mine publicat in 

limba romana. Sunt obisnuit numai cu cele 6 limbi oficiale ale ITU. {...} 
Ca un mesaj catre amatorii romani:  
As vrea sa va incurajez pe toti sa nu uitati ca comunicatiile de urgenta sunt un serviciu pentru care 

trebuie sa fim pregatiti in orice moment. Din nenorocire calamitati se produc peste tot in lume, si este esential 
ca informatiile si procedurile sa fie facute cunoscute pretutindeni, iar experientele nationale si locale sa fie 
impartasite in cea mai mare masura. Pregatirea noastra necesita nu numai independenta fata de infrastructura, 
care are toate sansele sa sufere intreruperi in situatii de urgenta, dar este nevoie si de antrenament, cum ar fi 
cel furnizat de activitati de tip Field Day, de exercitii specializate ca GlobalSET si alte oportunitati. 
Comunicatiile de urgenta sunt doar unul dintre elementele  hobby-ului nostru, dar ele pot salva vieti omenesti, 
si acesta este unul dintre cele mai importante argumente atunci cand se pune problema apararii privilegiilor si 
benzilor noastre. Sugestii privind felul in care IARU poate ajuta la imbunatatirea muncii noastre in aceasta 
deosebit de nobila activitate sunt intotdeauna binevenite! 

73 
Hans, F5VKP, F/HB9AQS 
Coordonator international al IARU pentru situatii de urgenta.» 



 
 
 


