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55/01.06.2018 

ANUNŢ 
 

Acțiune pentru Aniversarea Centenarului Marii Uniri - Aerian Mobil - YR100R/AM 
 
 
Federația Romana de Radioamatorism în colaborare cu Școala Superioară de Aviație Civilă (SSAvC) 
vor organiza începând cu săptămâna 23 mai multe raiduri aeriene pentru Aniversarea Centenarului 
Marii Uniri. 
 
Vor fi organizate mai multe zboruri cu avioane de tip Cessna 172S. Indicativul radio cu care se va 
opera este YR100R/AM iar frecventa de operare va fi 145,225 MHz. Vor fi transmise semnale de 
poziționare APRS (Automatic Positioning Reporting System) pe frecventa 144,800 Mhz. 
 
La aceasta acțiune sunt invitați sa participe toți radioamatorii. 
 
Cu aceasta ocazie, se va efectua şi testarea capacității de reacție a radioamatorilor în cazul apariției 
unei situații de urgență. Toți membrii Rețelei Naționale de Urgență sunt rugați să participe la acest 
exercițiu. 
 
Zborurile vor fi organizate având ca punct de decolare si aterizare Aerodromul Strejnicu din Județul 
Prahova şi se vor desfășura ȋn partea a doua a zilei, in funcție de disponibilitatea avioanelor şi a 
condițiilor meteo.  
 
Avem ȋn vedere următoarele traiecte de zbor: 
 

1) Strejnicu – Târgoviște – București Est – București Sud - București Vest – Urziceni – Strejnicu; 
2) Strejnicu – Craiova – Strejnicu; 
3) Strejnicu – Târgoviște - RM Vâlcea - Sibiu – Brașov – Câmpina – Strejnicu; 
4) Strejnicu – Buzău – Bacău – Buzău – Strejnicu; 
5) Strejnicu – Urziceni – Tulcea - Cernavodă – București - Urziceni – Strejnicu; 

 
In momentul de față am programat următoarele zboruri: 
 

1) Luni 04.06.2018 – ȋn intervalul orar 14:00-15:00 – zbor pentru testarea aparaturii APRS ȋn 
zona Strejnicu -Ploiești Nord. Radioamatorii care dețin aparatura APRS sunt rugați sa verifice 
daca recepționează semnalele de poziționare YR100R şi/sau YO3HOT; 

 
2) Marți 05.06.2018 – începând cu ora 13:00 raid aerian cu traiectul de zbor:  

Strejnicu – Târgoviște – București Est – București Sud - București Vest – Urziceni – Strejnicu; 

Operatori radio aerian mobil:  Mihai - YO9BPX  si Adrian - YO3HOT (pilot); 
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3) Joi 07.06.2018 – începând cu ora 12:30 raid aerian cu traiectul de zbor: 

Strejnicu – Craiova – Strejnicu; 

Operatori radio aerian mobil:  Dan - YO9FNP  si Adrian - YO3HOT (pilot); 

 
Prognoza meteo pentru primele trei zile din săptămâna viitoare arată o schimbare a vremii, fiind 
semnalate ploi însoțite de descărcări electrice. Efectuarea zborurilor planificate depinde ȋn mare 
măsură de starea vremii, acestea putând fi modificate sau anulate ȋn funcție de condițiile meteo de 
la ora planificată pentru zbor.  
 
Pentru a fi cât mai operativi și pentru a da posibilitatea cât mai multor radioamatori să lucreze cu 
stația aerian mobilă, stațiile corespondente sunt rugate să transmită numai Indicativul, controlul şi 
numele operatorului. 
 
Radioamatorii sunt rugați sa monitorizeze şi frecventa 7,110 MHz. Pe aceasta frecvență vor fi 
transmise informații privind organizarea acțiunii prin YO3KPA, operatori YO3GOD şi YO3ND. 
 
Sunt invitați să participe toți radioamatorii care dispun de echipamente capabile să efectueze o 
legătură cu stația aerian mobilă. Este indicat ca echipamentul pe care îl folosiți să fie cel care îl 
folosiți în situații de urgență.  
 
Vor fi transmise tuturor participanților QSL –uri. 
 
Radioamatorii participanți sunt încurajați să trimită pe adresa frr@hamradio.ro poze din timpul 
participării la această acțiune pentru a fi publicate ȋn Revista Radiocomunicații şi Radioamatorism 
editată de FRR.  
 
Vom informa prin emisiunile QTC şi prin anunțuri pe site-ul FRR datele privind zborurile ulterioare  
ce vor fi planificate. 

 
 
 
Președinte, 
Adrian Totu 
YO3HOT 

mailto:frr@hamradio.ro

