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Simpo YO2 Buzias 2012 

Desfasurata in zilele de 21 si 22 septembrie , editia 2012 a intalnirii radioamatoricesti SIMPO YO2 de 
la Buzias a fost din nou o reusita adevarata, chiar si vremea a tinut cu participantii si organizatorii! 

 Intalnirea a beneficiat de prezenta in premiera  noului presedinte al FRR (YO3IRC) si  a 
vicepresedintelui YO9XC. Au mai participat YO3GON si seful RCM Bucuresti, YO3AXJ 

Intalnirea (dinner) la restaurant a avut loc vineri seara. Nu avem detalii , dar cei cu care am vorbit au 
avut numai cuvinte de lauda despre aceasta seara! Pe langa atmosfera, au fost foarte multumiti de calitate  si 
preturile mici ale mancarii si cazarii.  

Sambata s-a desfasurat simpozionul propriu-zis,  cu talcioc si intalniri libere intre radioamatori incepand 
de la ora 8, iar de la orele 12 s-a intrat in sala unde au avut loc lucrarile simpozionului, care au fost conduse, ca 
si anul trecut de atotprezentul Gigi, YO2MTG. 

Ordinea de zi a fost respectata conform programului distribuit participantilor, si, dupa aprecierea 
multora dintre cei prezenti, a fost extrem de atractiva  si interesanta, toate materialele fiind insotite de proiectii 
PP, pezentate permanent pe ecranul din fundalul salii. 

Dupa cuvantul de salut adresat de catre organizatori, un emotionant remember “In memoriam 
YO3APG” a fost prezentat de parintele Nicolae, YO2LEB din Crai Nou, TM, momente in care pe ecran s-au 
derulat permanent imagini cu regretatul Vasile Ciobanita, in special de la activitatile la care a participat in zona 
noastra. Rememberul a fost incheiat, la indemnul parintelui Nicolae cu un moment de reculegere in memoria 
celui care a fost VASILE CIOBANITA, YO3APG. 

              
A fost invitat sa ia cuvantul noul presedinte al FRR, Constantin Neacsu, YO3IRC care a prezentat 

salutul conducerii FRR adresat participantilor   si bucuria de a fi pentru prima data la aceasta manifestare 
devenita traditionala.  

A vorbit despre imensele greutati cu care se confrunta FRR datorate in special proastei gestionari 
anterioare si a “disparitiei” intregii arhive a institutiei, dar promite ca va face absolut tot ce e posibil pentru ca 
lucrurile sa se indrepte, atat in plan organizatoric cat si in cel de imagine. Printre altele, a precizat ca va muta la 
Bucuresti QTC-u national si va prelua coordonarea si aparitia in continuare a revistei R&R. 

Vicepresedintele FRR Ovidiu Burducea, YO9XC a vorbit despre unele probleme actuale ale FRR, dar 
mai ales despre expeditia internationala ce va avea loc in perioada 10 – 23 noiembrie in sultanatul Brunei 
(V84MSD, IOTA OC-088), expeditie organizata de catre IARU (ARI si Mediteranean DX Grup)  la care , 
printre cei 24 de radioamatori participanti din 10 tari avem bucuria de a avea si doi YO (YO9XC si 9ADN). 

Expeditia va lucra cu 8 statii ( 6 active si doua de rezerva) din doua locatii ( Halim Plaza Hotel , Tutong 
si Pantai Seri Kenagan, pe malul marii). 

Au prezentat in continuare  comunicari conform programuluiYO2BCT (EME pe Luna), YO2NAA 
(ECO-uri), YO2LZA (Antenele Yagi intre adevar si folclor), YO3GON (Situatii de urgenta) si YO2MTG 
(Realizari cu YP2WFF). 

In incheiere organizatorii au multumit participantilor si i-au invitat la editia 2013 a simpozionului, care 
va avea loc probabil in aceiasi locatie si aceiasi perioada. 

Totul s-a incheiat cu poza de grup, cu strangeri de maini si cu drumul catre casa! 
(Cateva poze de la actiune realizate de catre YO2UH si YO2BPZ la www.yohddx.ro in “New Gallery”) 



 
Cupa, plachetele si diplomele acordate castigatorilor editiei 2012 a concursului international 

 “Memorial YO7VS 50 MHz” organizat de catre YO HD Antena DX Grup Deva 
 

       
 

Mako Sporting Day 2012 
In week-endul 20-21 septembrie a avut loca la  Mako,  intr-o frumoasa locatie de pe malul 

Muresului o noua editie a Zilelor sportului,  o actiune de popularizare a sportului in randul elevilor si 
tineretului, la care au participat cu demonstratii 15 cluburi din oras, printre ele si Radioclubul Mako 
(HA8KCI), care a prezentat aparatura cu care se lucreaza, dar si demonstratii practice de QSO-uri in 
unde scurte si ultrascurte si un mini-concurs de RGA (vanatoare de vulpi) foarte gustat de tinerii 
participanti si de parintii acestora. S-au acordat diplome tuturor celor care au reusit sa “finalizeze” 
traseul de RGA.. Prin aceste actiuni Radioclubul Mako incearca sa atraga cat mai multi tineri si copii 
pentru activitatile tehnice si radioamatorism (Info Lajos, HA8EN) 

 
 

                                
 
 

 De ce nu se prea prapadesc dupa Campionatul IARU HF radioamatorii de pe continentul nord 
american 

- sau cateva comentarii interesante generate de postarea cu acest titlu a lui YO3ZA – 
 

* Cu siguranta exista motive de ce nu se prapadesc  dupa IARU cei de pe continentul nord-
american! Un aspect extrem de interesant apare insa daca intram pe site-urile echipelor care sunt 
clasate dupa YR0HQ. Constati ca in majoritate au un nivel tehnic net superior noua.  

In 2011 am fost clasat locul I World la WPX CW 160m  si  cand am studiat statiile pe care le-
am surclasat, inerent mi-au venit in minte luptele de la Marasesti unde Armata Romana a invins 
trupele germane cu inzestrari superioare - ad hoc,doar in izmene....  

Se naste intrebarea - care sant ingredienteele succesului? Parerea mea este ca pe primul loc sta 
materialul uman. Echipe cu operatori compuse din  radioamatori cu o doza mare de motivatie. Pe locul 
doi sta nivelul tehnic bine rulat. Pe locul trei sta propagarea, aici apare insa si norocul - acest factor 
fiind cvasidiferit pe zone geografice. Pe locul 4 sta organizarea. 

 Pentru argumentarea mea amintesc doar statia de la Arcala, o super statie, dar mai sunt multe 
altele si nu le  vedem in fruntea clasamentelor.....de  ce?  

Am studiat decaderea echipelor de la HG0HQ, odinioara campioni la IARU, in acest an am si 
vizitat statia lor de baza extrem de bine plasata si dotata. Parerea mea ca din cauza divizarii subiective 



intre radioiamatori nu se mai formeaza acea echipa entuziasta si motivata. Exista material uman dar 
macinat de flagelul divizarii. Ce bine ar fi sa invatam din greseala altora.  

Echipele IARU YOau fost organizate in acest an de catre  Dan- YO9FNP, fara mare tam-tam si 
cred ca dupa "filling" - a fost o reusita pentru care il felicit ca si pe colegii mei din echipe pentru 
MOTIVATIA dovedita. La mai mare....si nu uitati sindromul MARASESTI. (Miki, YO5AJR) 

*  Initial am crezut ca intrebarea lui YO3ZA a fost pusa mai degraba retoric si chiar m-a facut 
sa zambesc, insa ulterior am vazut ca YO5AJR chiar a luat-o in serios si a oferit chiar o explicatie. 
Trebuie sa recunosc ca si pentru mine in primii ani de participare in concursuri activand in YO era un 
mister de ce "ii bateam de le sunau capacele" pe americani si japonezi in CM IARU HF. Efectul 
"Maraseti si Oituz" suna pe atunci ca o explicatie plauzibila. Realitatea este insa ca radioamatorii W nu 
se prapadesc pentru acest concurs din doua motive: unul tehnic, cauzat in primul rand de propagare si 
al doilea motivational, datorat regulamentului.  

Indiferent de dotarea tehnica si abilitatea operatorilor americani, statia HQ din W nu poate 
obtine un punctaj la fel de mare ca si cele europene. Pe de o parte este vorba despre pozitia geografica 
a continentului european fata America de Nord si Japonia. Traseele directe ale undelor radio nu 
traverseaza Polul Nord si din acest motiv europenii pot lucra confortabil, cu putere redusa si fara 
antene speciale, atat statii W cat si JA pe toate benzile. Din YO se pot lucra japonezi in banda de 40 de 
metri cu doar 100W si o antena verticala la orele serii fara niciun efort deosebit. In SUA situatia este 
total diferita. De la NR4M, dar si de la alte statii superdotate poti spune ca ai avut mare succes sa 
lucrezi in timpul diminetii cateva zeci de JA. Statiile fara antene directive pot eventual sa lucreze 1-2 
japonezi in aceasta banda, pentru multiplicator. Pe alte benzi situatia este similara, toate fiind afectate 
de traseul polar al undelor radio. La fel sunt afectate toate legaturile americanilor cu Asia si in special 
Asia de Sud-Est, acolo unde nu exista un mare numar de radioamatori, dar exista multi multiplicatori 
(zone ITU in acest caz).  

Considerand ca numarul de legaturi JA are o pondere semnificativa nlog, lipsa acestora 
reprezinta un important dezavantaj. La fel de dezavantajati sunt de altfel si japonezii. Concursurile DX 
au suplimentar un alt dezavantaj pentru americani (nu este cazul IARU HF insa): SUA este constituita 
ca o singura entitate DXCC, pe cand in Europa sunt cateva zeci de tari care ofera multiplicatori. 
Punctele si multiplicatorii din legtaturile cu statiile "standard" (100W si dipol) se obtin mult mai usor 
in interiorul aceluiasi continent. Acestea sunt si motivele pentru care clasamentele "mondiale" nu au 
nicun sens, nu spun nimic, decat pentru cei care nu inteleg ca locatia are o foarte mare importanta intr-
un concurs HF. Chiar si locatia in interiorul aceluiasi continent aduce diferente sensibile in scor. 

In clasamentele nord americane este binecunoscut faptul ca statiile din coltul de nord-est al 
SUA (statele MA, ME) au acces mai facil la europeni pe benzile inferioare si din start pleaca cu un 
avantaj considerabil. Statiile de pe coasta de est, situate mai la sud, au tot felul de strategii pentru a 
contracara acest neajuns.   

Referitor la regulament, acesta nu permite decat o singura categorie multioperator: multi-
single. Prin urmare cele mai multe statii big gun din W (proiectate sa fie multi-multi) raman nepuse in 
functiune. Motivul inexistentei acestei categorii este probabil diluarea clasamentului care s-ar face 
daca ar exista simultan atat participari M/M, si participari HQ (care sunt de fapt tot M/M, dar extinse 
teritorial). In plus, singura categorie Multi este afectata de prezenta paradoxala a regulii celor 10 
minute care nu permite trecerea rapida pe alte benzi pentru eficientizarea traficului (regula care nu 
exista la Single Operators). 

 Deloc de neglijat este si faptul ca regulamentul nu are un clasament pe cluburi (ca si celelalte 
concursuri DX majore). In SUA competitia inter-cluburi este foarte importanta si motiveaza membrii 
cluburilor sa iasa in concurs pentru a oferi puncte clubului propriu. 
Acestea, dar si altele sunt motivele pentru care radioamatorii americani nu se prea prapadesc dupa 
Campionatul IARU HF. Clasamentele "mondiale" in concursurile DX de unde scurte nu au nicio 
valoare, la fel cum nu spune nimic nici clasamentul HQ mondial.  

In fapt, si este recunoscut si acceptat acest factor, oricat de mult ar pretinde IARU ca acesta 
este un concurs mondial, el este un in realitate unul european, in care reprezentativele HQ europene se 
straduiesc sa obtina un loc cat mai bun in clasament. (73s de Ciprian N2YO) 

* Extrem de pragmatica explicatia - cu multumiri Ciprian!. Daca Colombus stia asta..... - azi ar 
fi mai multi indieni... !!! Tot pe acest tipar exista si Oceania DX dar si multe altele. In concluzie. cele 
mai "sportive" conteste raman cele organizate in interiorul fecarei tari, iar superstatiile gen Arcala sau 
NR4M raman simple curiozitati excentrice operate doar la sarbatori nationale si conteste locale. Cer 



scuze de entuziasmul meu copilaros la ai mei 74 de ani.... dar m-am lecuit, afland ca de fapt 
concursurile DX pe unde scurte nu au nici-o valoare! (Miki, YO5AJR) 

Pasiunea merge departe! 
(dupa expeditia YP1S pe insula Sacalin) 

Pasiunea merge departe! Dar si riscurile sunt mari! YP1S a facut QRT aseara in jurul orelor 21.30, cand 
insula Sacalin a fost lovita de o furtuna destul de puternica. In cursul diminetii de azi am adus pe vaporas cu 
foarte mare efort operatorii aflati in tura la statiile radio,  in conditii destul de periculoase. Din cauza valurilor 
puternice una din barci s-a scufundat in laguna ce leaga insula de canalul Garla Turcului, unde este ancorat 
vaporasul. Mare parte din aparate au ajuns in apa, impreuna cu bagajele operatorilor. Cu foarte mare efort, 
acestea au fost aduse la suprafata, si barca a fost repusa pe linia de plutire. Tot membrii expeditiei sunt bine, 
acum suntem pe vaporas si maine la prima ora ridicam ancora spre Tulcea. 

Dupa intoarcerea acasa vom reveni cu o prezentare a expeditiei, inclusiv cu fotografii si cu prezentarea 
pagubelor importante suferite de membrii echipei in ceea ce priveste echipamentele defectate unele iremediabil. 

73,Dan YO9FNP - membru YP1S (mesaj de pe radioamator@yahoogroups.com) 

 
 

Activitati DX in Europa (dupa LNDX 797 si 798) 
3A:MONACO: Nobby G0VJG va fi 3A/ din Monaco intre 1si  5 octombrie. 
9A:CROATIA: Jiri OK1IEC, Rudolf OK1HWS, Jan OK1JK si Vlasta OK1UXH vor fi  9A8OK din 

Palagruza Island (IOTA EU090) intre 29 septembrie si 6 octombrie pe benzile HF in 
toate  modurile. QSL via OK1HWS direct sau bureau. 

CU:AZORES: Un grup de 18 opératori  cu11 resedinte vor fi active simultan de pe cele   9 insule din 
Azore: CU1ARM (Santa Maria, EU003), CU2ARA (Sao Miguel, EU003), CU3UR (Terceira, EU175), 
CU4ARG (Graciosa, EU175), CU5AM (Sao Jorge, EU175), CU6GRP (Pico, EU175), CU7CRA (Faial, 
EU175), CU8ARF (Flores, EU089) si CU9AC (Corvo, EU089) in CW: 7000-7015, 18080-18090, 14050-14065 
si SSB: 7175-7195, 18120-18135, 14250-14275. Cei care realizeaza un QSO cu cel putin 5 insule vor participa 
la o loterie pentru o calatorie gratuita in Azore. In plus. Primele 25 de statii care vor lucra toate cele 9 insule vor 
participa la o loterie pentru a doua calatorie gratuita in Azore. 

Operatorii straini sunt K2DO (YL), KI1U, KE3Q, N2GA, VE3DZ, VE3FWA, DJ9ZB, DF9TF, 
G3TXF, G7VJR, OH2BH, OH8NC, OH9MDV, LB3HC, ON7LX (YL), ON7TK, ON5NT, OZ7AM, OZ1IKY 
iar operatorii locali  CU1AAD, CU2BV, CU2CE, CU2DX, CU3CS, CU4AB, CU5AM, CU6AB, CU7CA, 
CU8AAE si CU9AC.  

GU:GUERNESEY: Keith G6NHU, Tony G0MBA, Yan M0YNK, Colin M1EAK, Chris M6GSD si 
Richard G7HJK vor fi GP0PKT din Herm island (IOTA EU114) din 4 in 8 octombrie, pe benzile HF intoate  
modurile... QSL via G6NHU  direct sau bureau. 

  HB0:LIECHENSTEIN: Philippe ON4ACP, Erik ON4ANN, José ON4CAU, Erik ON4CCV, Walter 
ON8CW, 
Cédric ON4CKM si Marc ON4CJY vor fi  HB0/ intre 19 si 22 septembrie, pe benzile HF SSB si CW cu 4 statii. 

OH0:ALAND: Pentru CQWW RTTY (29-30 septembrie) statiile  OH0 vor fi active dupa cum 
urmeaza:: Raimo OH3BHL va fi OG0Z  SOSB pe 10m. QSL via W0MM; Juha OH9MM va fi  OH0Z SOSB 
15m. QSL via W0MM; Marko OH8KVY va fi OH0I SOSB 20m. QSL via OH3BHL 

ZA:ALBANIA: OK1DX, OK1FCJ si OK6DJ vor fi ZA/ intre  27 septembrie si3 octombrie. 
 4O:MONTENEGRO: Chab YT7WA va fi  /4O din Buljarice in Monténégro intre 14 si 23 

septembrie, activ  in BPSK si QPSK. 
EA:SPANIA: EA2TA, EA3NT, EA3OR et EA5KA vor fi EG5INT din Columbretes Islands (IOTA 

EU069) intre 20 si 24 septembrie. QSL via EA5KA. 
G:ANGLIA: John M5JON, Pete M0ILT, Ant MW0JZE si Chris G1VDP vor fi  MX0LDG din Lundy 

Island (IOTA EU120) intre 11 si 16 octombrie. QSL via M0URX. 
OZ:DANEMARCA: Harry PA1H si Nico PA7PA vor fi din nou  OZ/ din Lango Island (IOTA 

EU172)  intre 4 si 12 octombrie in  80 là 10m 
 

                                                             CUGETARI 
  * Unii merg la biserica in speranta ca Dumnezeu verifica prezenta. * Coincidenta este felul lui 
Dumnezeu de a ramane anonim.  * Deosebim doua tipuri de pedepse: cu moartea si cu viata. * 
MOARTEA ne ucide o singura data, FRICA ne ucide zilnic putin cate putin * Dacă viaţa e o călătorie 
scurtă, trebuie să încercăm să o facem la clasa întâi * .Prostia e mai putin densa decat inteligenta: de 
aceea e tot timpul deasupra. * Mediocrul se simte bine intre spirite marunte. E singurul loc unde pare 
mare  * Incearca sa definesti nimicul. Vei avea nevoie de multe cuvinte. *  E mai usor sa faci copii, 
decat oameni. * Inainte de a negocia cu lupul, pune-i botnita. 
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