FEDERATIA ROMANA DE RADIOAMATORISM

ANUNT
1. Vineri 16.12.2011, incepand cu orele 17.30, la Casa Tineretului din Campina s-a desfasurat
sedinta Consiliului de Administratie al FRR, unde s-au adoptat urmatoarele masuri:
- s-au aprobat rapoartele presedintilor de comisii si s-au omologat rezultatele la
Campionatele nationale de 144, 432 si 1296 MHZ, Campionatul YO DX VHF-UHF,
Campionatul national de US – SSB si Campionatul YO DX HF 2011;
- s-a aprobat Calendarul Competitional al FRR in anul 2012 si urmeaza a se da
publicitatii;
- s-a aprobat ca Adunarea generala a FRR din anul 2012 sa se desfasoare pe data de 07
aprilie;
- s-au aprobat cererile radioamatorilor care au indeplinit conditiile pentru acordarea
titlurilor de “Maestru al sportului” si “Maestru emerit al sportului”;
- s-au discutat si aprobat principalele directii pentru intocmirea Statutului FRR, acesta
urmand a fi intocmit pana la finele lunii ianuarie 2012 si inaintat structurilor afiliate;
- s-a hotarat ca pe timpul Concediului medical al lui YO3APG, Vasile Ciobanita,
atributiile acestuia sa fie preluate de YO8OW, Adrian Zait, telefon :0743938669;
- se cer scuze pentru intarzierea tiparirii revistei nr.11, aceasta urmand sa apara in
timpul cel mai scurt posibil, cumulat pe noiembrie si decembrie.
2. Sambata 17.12.2011 in acelasi local, de la Campina, au fost inmanate, in cadru festiv,
diplomele si trofeele la principalele concursuri organizate de FRR.
Pentru rezultatele deosebite obtinute in anul 2011, au fost declarati si li s-a inmanat Trofeul
“OM AL ANULUI”, urmatorilor radioamatori:
- la UUS – YO3DDZ – Serbanescu Dan Dumitru;
- la ARDF – YO5OBP – Olah Szabolcs
- la HST – YO8OW – Zait Adrian;
- pentru promovarea activitatii de radioamatorism – YO3CCC – Vasilescu Ion;
- la US s-a acordat o placheta lui DL5MHR.
3. In data de 02 ianuarie 2012, orele 14.00-16.00 se va desfasura concursul in US “La Multi Ani
YO”. Regulamentul se gaseste afiasat pe site-ul FRR. Arbitrii: YO9XC si YO9RAO,
precizeaza urmatoarele: logurile electronice, numai în formatul Cabrillo se vor trimite la
adresa: lmayo@hamradio.ro. Daca mai sunt si loguri pe hartie, acestea se vor expedia pe
adresa: Burducea Ovidiu, str. Unirii, Bl. 13E, Et. 5, Ap. 13. BUZAU-120020.
4. Cu ocazia Sfintelor Sarbatori ale CRACIUNULUI, uram tuturor radioamatorilor YO,
indiferent unde se afla, multa sanatate, bunastare alaturi de cei dragi si bunatate in suflete!
LA MULTI ANI!
Consiliul de Administratie al Federatiei Romane de Radioamatorism.

