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Ziua Clubului YO HD Antena DX Grup 

- Hateg, 25 noiembrie 2012 - 
Duminica 25 noiembrie a avul loc traditionala intalnire a membrilor YO HD Antena DX Grup 

dedicata Zilei Clubului (anul acesta a 6-a aniversare). 
Intalnirea s-a desfasurat incepand cu ora 10 in primitoarea locatie a Clubului Copiilor Hateg  
La intalnire au participat in acest an doar 14 radioamatori (10 membri ai clubului si trei 

nemembri), dar atmosfera a fost deosebit de destinsa si prieteneasca, discutiile foarte animate, o 
dovada fiind si faptul ca intalnirea s-a prelungit pana aproape de ora 14. 

In cadrul intalnirii au fost acordate titlul si diploma “Radioamatorul anului 2012” lui 
YO2CBK, Munteanu Ioan din Hateg  “in anul pensionarii,  pentru sprijinul cu totul exceptional  
acordat inca de la infiintare Radioclubului YO HD Antena DX Grup”. 

 

      
 
Am avut deasemenea bucuria ca Toni, YO2LMA sa revina in cadrul clubului nostru, lucru care 

nu poate decat sa ne bucure, avand in vedere contributia sa deosebita in anii anteriori la viata de club si 
la realizarile clubului (  in mod special vizita la YU7AOP si incheierea Protocolului de colaborare cu 
radioamatorii de la acest club din Zrenjanin), dar si sprijinul acordat in acest an in obtinerea locatiei si 
a acordului de alimentare cu curent electric al noului repetor de 70 cm instalat pe Castelul de echilibru 
al Barajului Gura Apei de la Clopotiva ( ASL 1083).  

Repetorul functioneaza pe frecventele de 439,375/431,775 MHz , transmite (provizoriu) 
indicativul YO2H si are acoperire foarte buna spre vest si nord vest ( in timpul intalnirii noastre Cristi 
a avut un QSO foarte lejer cu YO2MSC, Sorin din Sambateni (nr Arad), dar au  avut loc frecvente 
QSO-uri  cu Timisoara si Ludus. 

Repetorul are actualmente 11W ( dar puterea  va fi marita la 25W), si este constituit dintr-un 
repetor profesional Ericson ( partea centrala modificata  de la telefonia NMT) si o antena Sirio 8DB 
SPO cu castig de 8dB.  

Cu exceptia antenei (cumparata de catre club), toate celelalte cheltuieli au fost facute de catre 
YO2LRH Cristi si YO2LSV Mugurel, iar contractul pentru furnizarea energiei elctrice a fost incheiat 
de firma MC Electronic din Hateg. 

Tot in cadrul intalnirii, Aurel YO2LBB din Hateg (membru in CA al YO HD DX) i-a invitat 
pentru marti dupa masa pe cei care doresc la un restaurant din Hateg, unde vrea sa faca cinste cu o bere 
cu ocazia aniversarii zilei de nastere. I-am transmis si atunci si ii transmitem si acum un calduros „La 
multi ani!” , multa sanatate si bucurie! 
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Dupa ce lucrurile in cadrul FRR se precipita (  „pierderea” arhivei FRR, demisia lui YO9GJY, 

gafele majore privind solicitarea de date fara rost participantilor la CN US de catre YO9RIJ, lipsa 
transparentei, incetarea aparitiei revistei, sedinta furtunoasa a CA din 3 octombrie, demisia lui 
YO8OW din functia de secretar general interimar, „Scrisoarea deschisa” adresata  radioamatorilor si 
postata si pe radioamator.ro de catre YO9XC), iata ca o noua veste  ne parvine ( preluare de pe 
radioamator@yahoogroups.ro). 

Credem ca toate acestea trebuie sa ne puna serios pe ganduri si sa constatam ca directia in care 
merge FRR nu este nici cea dorita de catre radioamatori, nici cea corecta! 

 
 
Stimati colegi, 

            Doresc sa va aduc la cunostinta faptul ca in dimineata zilei de 27.11.2012 mi-am inaintat 
demisia din functia de presedinte al Comisiei centrale de Unde Scurte din cadrul FRR, ocazie cu care 
am expediat pe forumul CA al FRR si urmatorul mesaj: 

                                                       Domnule Presedinte, 
                                                              Stimati colegi, 

Va aduc la cunostinta demisia mea din functia de presedinte al Comisiei Centrale de Unde 
Scurte. 

Consider ca in momentul de fata FRR este o organizatie care se opune prin inertia vechilor 
obiceiuri oricarei intentii de modernizare. Este o organizatie care nu se doreste a fi reformata decat la 
nivel declarativ, orice demers practic de reformare fiind imediat taxat drept rea-intentie. 

Consider ca FRR este o organizatie incapabila sa-si respecte propriul statut si propriile reguli 
de functionare. Evident ca masuri populiste sau scrisori deschise dau bine in fata radioamatorilor YO, 
insa ele nu pot aduce rigurozitatea de care organizatia are nevoie in acest moment.  

Nerespectarea obligatiilor financiare ale cluburilor catre FRR, acceptata tacit timp de multi 
ani de catre conducerea federatiei a dus, printre altele, la starea financiara precara in care FRR se 
afla la momentul de fata. Este o lipsa de respect fata de cei care au inteles sa fie corecti fata de FRR si 
si-au indeplinit obligatiile intocmai si la timp. 

Comunicarea intre membrii CA functioneaza impecabil numai atunci cand se dau indicatii de 
tipul "ce trebuie facut", in rest lipseste cu desavarsire. Astfel am fost pusi, printre altele, in fata 
faptului implinit la sedinta CA din 03 octombrie si in afara de ordinea de zi anuntata a trebuit sa 
votam fara posibilitatea de a analiza in vreun fel in prealabil, tot felul de aspecte, inclusiv propuneri 
pentru functia de secretar general. Sunt tare curios la sedinta de maine ce va curpinde rubrica 
"Diverse"! 

Dupa ce ani de zile toata lumea a solicitat conditii cat mai corecte de desfasurare si arbitrare 
a campionatului national de unde scurte, cand prin noul regulament si arbitrarea obiectiva realizata 
de comisia de arbitri am oferit acest lucru, suntem acuzati ca avem un regulament prea drastic pe de o 
parte si un arbitraj deloc "uman", prin care s-au vanat greseli. Raman in continuare la parerea ca 
intr-un campionat national rigurozitatea trebuie sa fie cuvantul de ordine si partea umana in arbitraj 
trebuie sa fie cat de mult suprimata, in caz contrar deciziile ce se iau sunt subiective. 

Prin urmare, incepand cu data prezentei refuz sa mai fac parte din conducerea FRR. Ma voi 
implica intr-un nou proiect, tot in domeniul radioamatorismului. Dar toate la timpul lor... 

Va doresc succes in activitatea dumneavoastra, 
Cu stima, 
Dan Rabinca - YO9FNP 
 
 

Doi radioamatori români particip ă la expediţia internaţională din Sultanatul Brunei 
V84SMD 

 
“ Data: 15.11.2012  În perioada 11 - 23 noiembrie a.c., doi radioamatori români participă la 

expediţia internaţională de radioamatori din Sultanatul Brunei. Aceştia sunt Ovidiu Burducea 
(YO9XC) şi Lovas Ferenc (YO5OED), ambii campioni naţionali şi maeştri ai sportului. “ Acestea sunt 
cuvintele cu care incepe anuntul ANST-ului pe siteul sau oficial. 



          Sa povestim despre aceasta minunata poveste a vietii noastre poate ca ne-ar trebui pagini si ore 
intregi, dar am dori sa prezentam  doar cateva sumare impresii. 
          Inca de la sosirea in Milano pe 09.11.2012, am fost intampinati cu caldura de radioamatorii 
italieni, iar intalnirea cu coechipierii din Europa ne-a dat curaj si sperante, cu toate ca eram la prima 
noastra experienta de acest gen. 
          Drumul lung de peste 16.000 km pana in Brunei si oboseala acumulata pe parcusul acestuia, nu 
ne-a impiedicat sa ne bucuram de primirea extraordinara facuta de radioamatorii din Brunei. 
          In data de 12.11.2012 ora 10.00 locala, a avut loc, in prezenta Ministrului Telecomunicatiilor, pe 
plaja Pantai Seri Kenagan, unde este instalat campusul de emisie receptie, festivitatea de deschidere 
oficiala a expeditiei. 
 

       
 

Liderul expeditiei, Antonio - IZ8CCW, a subliniat faptul ca, citam: “Radioamatorii romani s-
au integrat foarte repede in team-ul expeditiei si au dovedit profesionalism atit la instalarea antenelor 
cat si in desfasurarea traficului, fara a crea vreo problema. Felicitari si succes in continuare”. 

S-a lucrat din orasul Tutong in 2 locatii: Halim Plaza Hotel cu o statie si plaja Pantai Seri 
Kenangan cu 2 satii in ssb, una in CW si o alta in RTTY 
            Steagul Romaniei este plasat la loc de cinste, dupa cum vedeti in fotografiile atasate. 

        
YO9XC-Ovidiu, a lucrat in SSB, iar dupa instalarea antenelor de 6m a realizat pentru prima 

data o legatura pe aceasta banda intre Brunei -V8 si Australia-VK, aceasta legatura fiind recunoscuta 
si omologata de catre federatia din V8, iar tot el detine si recordul de distanta in aceasta banda. 

YO5OED - Feri s-a bucurat de un pile-up deosebit atat in SSB cat si in CW, fiind apreciat de 
intregul team al expeditiei pentru modul de operare. 

Suntem foarte bucurosi ca in logul expeditiei au fost trecute 459 de QSO-uri cu radioamatorii 
YO si peste 100 cu radioamatori vorbitori de limba romana din diaspora. 

 Dorim sa multumim in mod deosebit sponsorilor care ne-au ajutat sa acoperim o parte din 
costurile expeditiei. 

Ramanem cu bucuria in suflete si trecem peste efortul financiar pe care l-am facut fiecare, ca 
am putut face fata cu brio expeditiei, ca am fost apreciati de intregul team si ca am scris o pagina 
frumoasa in istoria radioamatorismului romanesc. 

73,s de YO9XC, Ovidiu & YO5OED, Feri. 
 
( YO HD Antena DX Grup felicita pentru cele realizate pe cei doi radioamatori romani 

participanti la expeditia V84SMD si le ureaza si alte realizari tot atat de frumoase!) 
       



Vinul “MORSE CODE”( tnx info si poze 4Z4BS)  produs in Australia ( stoc limitat!) 
Pentru necunoscatori, pe eticheta este inscris in codul Morse “CHARDONNAY” 

 
 

   
 

Strazi la superlativ (1) 

Nu exista doar cladiri si case ciudate, ci si strazi si autostrazi, unele mai inguste, altele prea 
lungi sau prea intortocheate. Dupa ce veti vedea cateva dintre aceste strazi, probabil veti multumi, in 
gand, celui care a inventat GPS-ul.  

                                    1.Cel mai complicat nod rutier: in Los Angeles, SUA 
            Nodul rutier din fotografia de mai jos a fost deschis circulatiei publice in 1993, fiind unul 
dintre cele mai complicate din SUA. Este construit pe 4 niveluri si, desi pare o retea de drumuri 
complicata, fluidizeaza traficul intre 2 autostrazi interstatale.  
vezi  http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_30331/Strazile-din-lume-la-superlativ.html#ixzz25zqBCm7b 
 

 
 

 
Radioclubul YOHD Antena DX Grup va invita sa testati frecventele repetorului de 70 de cm 

de la Clopotiva, Hateg (YO2H)  - 439,375/431,775, ne intereseaza foarte mult zona de acoperire.  
Eventuale rapoarte de receptie sau observatii la Crisi, YO2LRH la lasconi.cristi@yahoo.com 

sau la 0724.093060. 
Va multumim ! 

 



 
 

  


