
 

        
 

CUPA LUCIAN BLAGA 2022 
 

         Dușmanii-s apa care trece, 
         Noi, pietrele care ramân.  
        
         Și-acum, când tu-mi îneci obrazul, ochii în părul tău 
         Eu, amețit de valurile-i negre și bogate, visez       
 
         Atâta liniște-i în jur de-mi pare că aud 
              cum se izbesc în geamuri razele de lună  
       
 

************************************************************************************                                                                   
Organizatorul acestei competiţii 

                               
în regulamentul concursului, a precizat: logurile trebuiesc trimise arbitrului 
în termen de 10 zile; nu ca la alte competiţii în 20-30 de zile, sau nu ca la 
un contest, ne organizat de YO, în 8 (OPT) ore. De ce atâta grabă? 
************************************************************************************                                                                   
 
             CLASAMENT SENIORI                       
                                                                     
-------------------------------------------------------------------- 
  Nr Indicativ             TOTAL      Etapa1  Etapa2               
 crt                       QSO   SCOR  Pct Mul Pct Mul                       
-------------------------------------------------------------------- 
   1 YO7BEM           43   1326      52  12  54 13        

                            
-------------------------------------------------------------------- 
   2 YO3JW            35   1128       42  12  52  12                               



 

-------------------------------------------------------------------- 
   3 YO5YM            37   1016       40  11  48  12                               
-------------------------------------------------------------------- 
   4 YO5QDI           37     884       42  12  38  10                               
-------------------------------------------------------------------- 
   5 YO2NS            33     840       32     9  46  12                               
-------------------------------------------------------------------- 
   6 YO7HBY          34     818       40  11   42    9                               
-------------------------------------------------------------------- 
   7 YO4SI              23     800       28    5   60  11                               
-------------------------------------------------------------------- 
   8 YO6BJG           32    498        38  11  16    5                               
-------------------------------------------------------------------- 
   9 YO9BI               25    480       20    6   36  10                               
-------------------------------------------------------------------- 
  10 YO9WHI          26    458       10    4   38  11                               
-------------------------------------------------------------------- 
  11 YO5OSW         25   432        24   6   32    9                               
-------------------------------------------------------------------- 
  12 YO4BXX          26    384       22   6   28     9                               
-------------------------------------------------------------------- 
  13 YO2LQI            20   246       16    4   26    7                               
-------------------------------------------------------------------- 
  14 YO4AJ              19   244       24    6  20     5                               
-------------------------------------------------------------------- 
******************************************************************** 
  
          CLASAMENT STATII COLECTIVE                         
                                                                     
-------------------------------------------------------------------- 
 Nr Indicativ             TOTAL      Etapa1  Etapa2               
 crt                       QSO   SCOR  Pct Mul Pct Mul                       
-------------------------------------------------------------------- 
    1  YO8KZG         35    908      48  11   38  10                               
-------------------------------------------------------------------- 
    2  YO5KLB         35    888      30     8  54  12                               
-------------------------------------------------------------------- 
    3  YO4KAK         29    578      34     9  34    8                               
-------------------------------------------------------------------- 
            
            LIPSĂ LOG 
    1  YO2LXW                                                                                                                              
    2  YO3DIU 
    3  YO5DDD 
    4  YO6PEG 
    5  YO8CKR                                                              
******************************************************************** 
  



 

  Arbitraj electronic YO9HG 

                                      
                                                                           19.05.2022  
   SOFT:  YO9HG   
   S-au înregistrat 537 QSO-uri din care 171x2 validate. 
   Formula de calcul  SCORFINAL= P1*M1 + P2*M2 
 

Am fost solicitat să arbitrez concursul, de către organizator, abia 
după ce concursul a avut loc deja; în regulamentul Federaţiei, arbitrul se 
anunţă cu multe zile înaintea datei competiţiei. Eu, arbitrul, m-am îngrozit 
gândindu-mă la sutele de loguri pe care le voi primi, de la cei peste  5700 
de hami YO autorizaţi. 

 Dar, n-au participat decât 22 de radioamatori ― din care 5 fără log. 
Numai logul lui YO9WHI a trebuit să-l refac în Cabrillo (cca 45 de minute); 
celelalte au fost OK. 

Vai, vai, când se va vedea pe lista „Lipsă log” tocmai cel care la 
QTC-uri, transmite rugămintea, ca hamii să trimeată logurile! La primul 
QTC, pa care-l va transmite, îşi va face „Autocritica!” 

Cât despre prietenul de la Alba, acesta totdeauna trimitea logul la 
concursurile la care participa, e drept, mai spre sfârşitul perioadei. A citit 
în regulament că logul trebuie trimis în 10 zile, a calculat că 9 şi cu 10 fac 
19, dar a confundat luna Mai cu luna August, şi din această cauză, şi-a 
spus că nu e grabă, mai aşteaptă puţin, şi apoi trimite logul. Iar acum, 
când se vede pe lista celor fără log, îi este frică, că şi aşa, de mult, HG i-a 
promis că-i va rade frumuseţea de mustaţă. 

Celorlalţi trei absenţi, le promit, că atunci când voi trece prin QTH-ul 
lor, le voi demola antenele!  
************************************************************************************ 
 
Atâtea stele cad în noaptea asta. 
Demonul nopţii ţine parcă-n mâni pământul 
şi suflă peste-o iască 
năprasnic să-l aprindă. 
În noaptea asta-n care cad 
atâtea stele, tânărul său trup 
de vrăjitoare-mi arde-n braţe 
ca-n flăcările unui rug. 
Nebun, 
ca nişte limbi de foc eu braţele-mi întind, 
ca să-ţi topesc zăpada umerilor goi, 



 

şi ca să-ţi sorb, flămând să-ţi mistui 
puterea, sângele, mândria, primăvara, totul. 
În zori când ziua va aprinde noaptea, 
Când scrumul nopţii o să piara dus 
de-un vânt spre-apus, 
în zori de zi aş vrea să fim şi noi 
cenuşa, 
noi şi - pământul.                                                
************************************************************************************ 
 


