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Radioamatorismul, un sport ce poate aduce multe satisfacții celor ce îl practică, reprezintă totuși un domeniu 

mai puțin cunoscut publicului larg. Performanțele obținute datorită pasiunii investite de către radioamatori, 

atât în cazul telegrafiei de sală, cât și al radio orientării, traficului radio sau al concursurilor în US/UUS s-au 

dovedit insuficiente pentru promovarea acestui sport. În condițiile în care în prezent mijloacele de 

comunicații sunt atât de diversificate și accesibile oricui, radioamatorismul trebuie să își stabilească o 

strategie prin care să își evidențieze atuurile ce îl califică atât ca utilitate publică, ca sport sau ca pasiune. O 

abordare în acest sens constă în atragerea tinerilor spre radioamatorism. Contactul cu alți oameni, în special 

cu străini din țări de a căror existență puțin știu, reprezintă o provocare și o curiozitate pentru mulți, cu atât 

mai mult un copil poate fi fascinat de aceste noi posibilități. De asemenea, trebuie ținut cont de faptul că 

stimularea spiritului competițional al copiilor este calea către performanță. 

 

O mare parte din radioamatori sunt preocupați să lucreze țări rare sau noi, expediții în zone exotice și, 

desigur, de a primi QSL-urile corespunzătoare. La nivel internațional, începând cu anul 1937 se realizează 

clasamente DXCC cu țările confirmate ale celor mai valoroși radioamatori colecționari de QSL-uri. În 

România, YO DX Club are ca scop creșterea continuă a nivelului performanțelor obținute de membrii săi prin 

obținerea de titluri și categorii de clasificare sportivă, cuprinzând clasamente cu privire la numărul de entități 

confirmate, numărul de diplome primite etc. Condiția pentru a face parte din acest club este de a avea 

confirmări ale QSO-urilor cu corespondenți din cel puțin 150 de țări. 

 

Pentru a atrage tinerii spre radioamatorism și pentru stimularea către performanță a tinerilor cu vârsta de 

până la 18 ani care sunt deja radioamatori, se propune, după modelul YO DX Club, înființarea YO DX 

JUNIOR Club. Pentru a deveni membru al acestui club trebuie ca numărul minim de entități DXCC 

confirmate să fie de 50, cu precizarea că acestea trebuie să fie de pe 3 continente. În aceleași condiții, un 

număr minim de 30 de entități DXCC confirmate permite înscrierea ca membru asociat YO DX Junior Club. 

Un număr mai ridicat de entități ar transforma clubul într-unul prea exclusivist, în timp ce un număr mai 

accesibil ar tinde către banal, ajungându-se în situația în care orice copil cu un singur QSL din YO ar face 

parte din acest club. Cele 30 de entități DXCC presupun confirmarea cel puțin a țărilor populare în eter 

precum Germania, Spania, Italia, Anglia, Franța, Norvegia, Olanda, Rusia, Rusia Asiatică, Statele Unite ale 

Americii, Japonia etc. 

Odată cu acordarea calității de membru (activ sau asociat) al YO DX JUNIOR Club se acordă și diploma "YO 

DX JUNIOR CLUB", cu număr de înregistrare care devine și numărul de membru; membrii asociați vor avea 

înscrisă litera A dupa numărul de înregistrare. Membrii asociați nu sunt incluși în clasamente. 
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