Cu ocazia Festivalului “Sărbătoarea Vinului” din comuna Valea Călugărească
-

Şcoala Gimnazială “Ion Ionescu” Comuna Valea Călugărească, reprezentată de:
Director profesor Viorica Mincu, YO9-402/PH
Director adjunct profesor Andreea Iolanda Alexandru
Profesor Cristina Mateescu, YO3-9043/PH

-

Primăria Comunei Valea Călugărească, reprezentată de:
Primar ing. Vasilică Neacşu, YO9-708/PH

-

Asociaţia Radioclubul României,
creată pentru dezvoltarea radioamatorismului in România

-

Gabriel Mateescu, YO9JAR – manager eveniment
in calitate de parteneri şi organizatori, vă invită să participaţi la evenimentul dedicat copiilor
radioamatori începători şi experimentaţi,
Concursul radio maraton "Drumul Vinului", editia a XII-a, 2014
in memoriam învăţător Aurel Chiruţă – YO9FNR

şi
la întâlnirea radioamatorilor care va avea loc
în incinta Şcolii Gimnaziale “Ion Ionescu”,
avănd ca scop:
prin parteneriatul dintre Şcoala Gimnazială “Ion Ionescu” Comuna Valea Călugărească şi
Asociaţia Radioclubul României, realizarea pentru prima data, a unui eveniment dedicat copiilor,
cu sprijinul radioamatorilor interesati de dezvoltarea radioamatorismului, în spiritul propagat de
înv. Aurel Chirută.
http://radioclubulromaniei.ro/
- promovarea localităţii Valea Călugărească, sursa tradiţională a celor mai variate game de
vinuri de calitate superioară din Romănia.
http://www.drumulvinului.ro
Concursul radio maraton “Drumul Vinului” se va desfăşura în perioada 31 august – 7
septembrie 2014, in banda de 3,5 MHz, mod SSB.
Pe perioada desfăşurării concursului, va fi activ indicativul special YP9VIN, astfel:
31.08 - duminică - YO9IOE - Octavian Manole;
01.09 - luni
- YO5DDD - Vasile Popa;
02.09 - marţi
- YO5OKO - Carmen Popa;
03.09 - miercuri - YO6PEG - Stelian Fuerea;
04.09 - joi
- YO9FDX - Romică Agu;

05.09 - vineri
- YO5KLB - Centrul Cultural Lucian Blaga;
06.09 - sâmbătă - YO9GJY - Ştefania Chiruţă;
07.09 - duminică - YO5GHA - Daniel Utea.
Pentru un QSO cu YP9VIN, se acordă un punct şi se va primi un QSL tipărit.
Cu o staţie se poate lucra o singură dată într-o zi calendaristică.
Nu există multiplicator.
Se vor face 3 clasamente:
A - Clasamentul staţiilor care colectează puncte;
B - Clasamentul radioreceptorilor;
C - Clasamentul staţiilor cu indicativ special,YP9VIN.
Diploma Drumul Vinului 2014, se acordă staţiei care cumulează 8 puncte.
Arbitrii concursului sunt YO9RIJ, Petrică Stolnicu şi YO9JAR, Gabriel Mateescu, care
au tot sprijinul tehnic pentru a utiliza softul realizat cu dedicaţie şi absolut gratuit de YO4BKM,
Gheorghe Oproescu.
Logurile in format Cabrillo, vor fi trimise pană la data de 20 septembrie 2014, la adresa de
mail: yp9vin@yahoo.ro
Data, ora şi programul întâlnirii, care va avea loc în incinta Şcolii Gimnaziale
“Ion Ionescu”, vor fi comunicate la inceputul lunii septembrie 2014.
La aceasta editie NU SE VA ORGANIZA TALCIOC.
Pagina oficială a evenimentului va fi pe: www.radioamator.ro
Adresa de mail : yp9vin@yahoo.ro
Radioamatorii care doresc sa participe la aceste activităţi se obligă sa respecte :
Amateur's Code, scris de Paul M. Segal, W9EEA, in 1928.
(vezi adaptarea la: http://www.arrl.org/amateur-code)

21 august 2014,
YO9JAR

