CAMPIONATUL INTERNATIONAL DE UNDE SCURTE AL ROMANIEI
YODXHF - 1989

Surse: YO4UQ + Revista „Radioamator YO” Nr. 6-7/1990

O scurtă intervenție în istoria concursurilor
de YO4UQ

Remarcabilă și utilă pentru istoria radioamatorismului YO prezentarea făcută pentru evoluția
concursurilor radio de-a lungul anilor. Pe lângă aducerea în atenție a acelor vremuri, pentru cei mai tineri
poate fi și un exemplu de participare ”fair play”. Sunt numai unele din evenimentele consemnate care au
putut fi recuperate.

Alte câteva poate că merită să fie amintite.

1. În anul 1983 echipa națională a României YR0HQ a câștigat locul 1 la Campionatul Mondial IARU
HF. O performanță remarcabilă realizată de o echipă compusă din cei mai buni operatori din
întreaga țară. Regulamentul concursului din acele vremuri, când nu existau încă arbitraje pe
calculator, prevedeau depunctarea procentuală crescătoare pentru un număr de legături duble
înscrise ca valabile în log.
La inițiativa federației (YO3JP sk), pentru prima dată echipa națională a fost susținută (din spatele
frontului) de o aplicație informatică la Centru de Calcul din Brăila. Au fost prelucrate informațiile din
peste 15000 de înregistrări din log-urile de concurs (culese pe cartele perforate) pentru a pune în
evidență legăturile duble pe benzi și moduri de lucru. Au fost făcute listări detaliate. Echipa centrală
de verificare a log-urilor din YO3 a hotărât care dintre legăturile duble au fost scoase din log. În
acest fel YR0HQ a avut zero penalizări și a profitat de punctajul mare realizat urcând pe primul loc.
Nici o altă echipă națională nu a realizat o astfel de procedură. Cu această ocazie am fost
considerat coparticipant de drept în echipa YR0HQ. Pe internet am găsit o singură semnalare
istorică despre această realizare la site-ul YP3A. Aici nu sunt toți operatorii din echipa YR0HQ .
http://www.yp3a.com/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit&id=16&Itemid=124

YR0HQ
Participation of the Romanian national amateur radio team in the IARU HF World Championship goes a
while back in time, but the most notable results were obtained beginning with the 1980s. In 1983, the
national team YR0HQ scored 1st place in the World in the HQ station category (national teams). During the
following years YR0HQ kept up good work staying in top 10 worldwide, highlighting the excellence of
Romanian radio amateurs.
YO3KPA radio club played a key role in the national team, contributing since the beginning to the YR0HQ
nationwide effort. For several years, 2 band simultaneous operation took place from National Children’s
Palace which is an extraordinary achievement. In one particular year, the station operating on the 160m band
broke down so Adrian YO3APJ had to rush in with his personal transceiver and set up a temporary station
on top of the building, among the antennas on the roof. He took over operation on top band from YO3KPA
and saved the day.
Notable operators of YR0HQ (operated from National Children’s Palace YO3KPA) are Sandy YO3ND,
Adrian YO3APJ, Andy YO3JR, Daniel YO3GOD, Tibi YO9GZU, Mircea YO3XX, Mihai YO3JOS,
Ciprian YO3FWC, Horia YO3IMD, Daniel YO3GJC, Stefania YO9GJY (K1GJY), Tina YO3FRI and
others.

2. De ce am făcut acest scurt ”remember”? După constatarea eficienței utilizării calculatoarelor (mainframe
Felix-256/512/1024) existente în acele vremuri, federația a solicitat în continuare arbitrarea ”adevărată” a
unora din principalele concursuri interne organizate în YO printre care în mod special cel semnalat în articol,
YO DX HF. Arbitrajele erau transmise în detaliu pe hârtie de imprimantă la federație care le valida și apoi

publica clasamentele în publicațiile disponibile sau le comunicau la QTC. Din păcate multe din informațiile
istorice sau pierdut pentru totdeauna.
3. În anul 1989 a avut loc concursul YO DX HF al cărui clasament probabil că nu-l mai are nimeni. După
arbitrarea acestuia pe calculator, cu toate greutățile și întârzierilor generate de evenimentele acelor vremuri
în colectarea log-urilor, transport, consumabile și prelucrare, validare și publicare, am făcut la începutul
anului 1990 o analiză a acestui concurs care a fost publicată în revista RADIOMATOR YO iunie/iulie 1990 la
pagina 26 (revistă realizată prin bunăvoința lui YO3JW) în articolul ”Cum lucrează campionii” cu câteva
comentarii asupra concursului YO DX HF 1989. Este atașată toată revista cu tot conținutul precum și analiza
ajutată de calculator a rezultatelor principalilor doi competitori din acel an YO3APJ și YO8DDP (sk) care au
condus detașat în clasament.
4. După 1990 ” filmul” s-a rupt… Au apărut alte preocupări și nevoi ale radioamatorilor, ale federației, o altă
evoluție a tuturor evenimentelor, pentru care timp de mai mulți ani a fost nevoie de o adaptare morală și
materială. Odată cu apariția primelor calculatore PC, s-a încercat reluarea arbitrărilor dar o lipsă de interes
temporară precum și o lipsă de experiență în lucrul cu noile tehnologii a făcut ca să apară o mai lungă
discontinuitate. A apărut, ca în întreaga economie, o migrație a specialiștilor și o disoluție accentuată a
activităților realizate în centrele de calcul. A venit vremea importului masiv de PC-uri și aplicațiile informatice
au migrat la sediul agenților economici. După apariția Internetului, în anii ’90, cu ajutorul noilor generații de
radioamatori, se reiau inițiative de realizare și utilizare a programelor de arbitrare. Evoluția mondială este
relevantă în situația în care azi ,după de ce transmiți log-ul în format digital, primești confirmarea și o
validare formală. Arbitrarea și clasamentele se realizează automat și apar mult mai rapid.

5. De fapt așa se scrie istoria și în radioamatorismul YO. Și ca exemplu, un QSL edificator al echipei care lucra în
concursurile Multi/Multi de la YP3A și în YR0HQ:

