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                           Intalnirea radioamatoriceasca din Parang – 7 octombrie 2011 
 Cu acordul lui Nini, “gazda” acestui frumos album publicam   cateva impresii ale autorilor (Dana 
YO7HKM si Relu YO7GDB) suficiente ca sa ne faca sa regretam ca nu am fost acolo!  

(YO2BPZ, cu multumiri pentru autori si  pentru Nini) 
 
         Am tot auzit, de-a lungul anilor, despre intalnirea radioamatorilor din Parang. Anul acesta printr-un 
concurs de intamplari, stiam ca in data de 7 octombrie vom fi la Deva, destul de aproape de Petrosani. Asa ca 
nu ne-a luat mult sa ne hotaram sa participam si noi la aceasta intalnire. 
          Asa ca, intr-o cursa oarecum contra cronometru, am reusit sa ajungem la timp in Petrosani. La plecare 
telescaun intalnirea cu radioamatorii aflati acolo a fost ca de obicei entuziasta. Ne-am revazut cu prieteni 
vechi dar am facut si noi cunostinte. Odata ajunsi la baza de cazare, dupa un urcus cu telescaunul care ne-a 
dezvaluit un peisaj minunat desenat in culorile toamnei, muntele ne-a cucerit. Ni s-a aratat in toata 
splendoarea intr-o dupa-amiaza superba de toamna!  

          
 
         Am plecat sa descoperim putin din farmecul Parangului, iar dupa o mica excursie am revenit la cabana 
si ne-am pregatit pentru masa de seara. Acompaniati de mancarea delicioasa pregatita de tanti Ica, toata seara 
s-au depanat amintiri si s-au spus povesti de viata despre cel care a fost YO2QC, nenea Eugen, un om de nota 
10! Cei care l-au cunoscut i-au simtit lipsa, iar cei care nu l-au cunoscut au regretat faptul ca nu au avut 
aceasta ocazie. Acelasi lucru s-a intamplat si sambata, cand numarul de radioamatori prezenti la munte s-a 
marit.  

         
 
          Ne-am plimbat, am admirat natura care doar in cateva ore ne-a oferit o trecere brusca prin trei 
anotimpuri: vara cu cerul senin, culorile pastelate ale toamnei si albul imaculat adus de iarna.  
Am privit cum ninge, s-au purtat discutii pe teme radio si nu numai si din nou s-au depanat amintiri despre 
Eugen si despre alti prieteni care nu se aflau impreuna cu noi (adica putina barfa, Hi!). 



           Nenea Misa YO2UW a incercat sa stea de vorba cu toata lumea prezenta acolo si sa ne faca sa ne 
simtim cat mai bine. Un merit deosebit l-a avut YO2CXJ care a venit primul, a plecat ultimul si s-a agitat tot 
timpul ca nimanui sa nu-i lipseasca nimic si toata lumea sa se simta bine.  
          Noi, Dana YO7HKM si Relu YO7GDB, ne-am simtit extraordinar! Nici ninsoarea si vantul, care nu au 
luat nici o pauza cat am coborat cu telescaunul, nu au reusit sa ne creeze vreo neplacere, chiar daca am ajuns 
jos uzi si inghetati!  
         Le dorim celor care au organizat aceasta intalnire numai bine si sa-si pastreze obiceiul!  
                                                                                                              Dana –YO7HKM  si Relu –YO7GDB 
        (Intregul album poate fi vazut la http://qsl.ro/yo3ccc/Intrunire%20Parang%20octombrie%202011/index.html) 
 

CEPT propune alocări de frecvenţe pentru radioamatori în unde medii 
 

 
O mică alocare de circa 15 kHz în fragmente în banda de 500 kHz în beneficiul serviciului de 

radioamator ca utilizator secundar – aceasta este propunerea făcută de o echipă formată din aproximativ 50 
de reprezentanţi ai guvernelor europene şi alţi împuterniciţi, membri ai CEPT (European Conference of 
Postal and Telecommunications Administrations) în pregătirea următoarei World Radiocommunication 
Conference WRC12. 

Aceştia au dat curs unei invitaţii a Federal Network Agency din Germania şi s-au întâlnit la sfârşitul 
lunii septembrie în Mainz. 

Discuţiile au dus la un compromis în privinţa dimensiunii benzii de radioamator care ar urma să fie 
alocată, şi anume ecartul 480-472 kHz, cu o putere maximă EIRP de 5 waţi. 

În afară de Colin Thomas G3PSM ca reprezentant al Regiunii a I-a IARU şi John Gould G3WKL din 
partea asociaţiei naţionale britanice RSGB au fost prezenţi Peter Frey HB9MQM şi Ulrich Müller DK4VW, 
reprezentanţi din partea DARC în domeniul administrării frecvenţelor, ambii membri ai delegaţiei elveţiene 
respectiv germane. 

Nouă administraţii şi-au declarat disponibilitatea de a sprijini rezultatul discuţiilor ca o propunere 
comună europeană, care va fi prezentată la ultima întâlnire a Grupului pregătitor al Conferinţei mondiale 
WRC, care va avea loc la Bucureşti în luna noiembrie 2011. După toate probabilităţile alte guverne se vor 
alătura acestui rezultat al întâlnirii din Mainz, astfel ca CEPT să-i poată reprezenta în chestiunea acestei 
propuneri pe toţi membri săi la WRC12 care se va desfăşura la Geneva în ianuarie-februarie 2012. 
(Sursă: Southgate AR News) -  (Articol preluat cu acordul lui YO4PX de pe http://yo4px.blogspot.com/) 
 
 
 

28 MHz, o bandă pierdută? 

 
În ediţia din septembrie a buletinului Sistemului de monitorizare a Regiunii a I-a 

IARU (International Amateur Radio Union Monitoring System, IARUMS) se pune întrebarea: 28 MHz – o 
bandă pierdută? 
În cursul lunii septembrie am găsit mult trafic Citizen Band (în AM, FM şi SSB) între 28 şi 29,7 MHz. 
Originea acestui trafic: Europa, Brazilia, Orientul îndepărtat. În afară de aceste constatări se remarcă faptul 
că banda este aglomerată cu trafic de taximetrie în FM provenind din Comunitatea Statelor 
Independente (Commonwealth of Independent States, CIS), ţările care formau fosta Uniune Sovietică. 

Condiţiile de propagare pe benzile superioare se îmbunătăţesc, astfel că putem realiza 
ameninţarea  «apocalipsei» pe banda care ne-a fost alocată în folosinţă exclusivă. Numeroase autorităţi par să 
fie neajutorate sau nepăsătoare în faţa acestui dezastru. 

Buletinul IARUMS poate fi citit la   http://www.iarums-r1.org/iarums/news2011/news1109.pdf 
Transmiteţi online rapoartele dv. despre intruşii din benzile de radioamator la 

 http://peditio.net/intruder/bluechat.cgi 
Monitorizaţi online benzile de unde scurte cu receptoarele SDR de pe http://www.websdr.org/ 
Sistemul de monitorizare al IARU poate fi accesat 

la http://www.iarur1.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=87 
(Sursă: IARU)      ((Articol preluat cu acordul lui YO4PX de pe http://yo4px.blogspot.com/) 
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Doua  mari evenimente au tinut UKW-istii in priza si in luna octombrie. Concursul IARU reg. I-a 

UHF/SHF din 1-2 octombrie a adunat la start foarte multe statii din Europa, mai putin din YO-nimic nou, cei 
care au lucrat in concurs au avut placerea multor QSO-uri interesante. Pe prospat inaugurata 
TRANSALPINA a fost inghesuiala mare, multe statii din YO3,YO5 si YO6.  
In paralel cu acest concurs s-a desfasurat si Banat UHF/SHF. Citiva din membrii echipei ANCOM Timisoara 
au activat din Semenic in 23cm,13cm si 3cm cu rezultate foarte bune.Se pare ca au realizat  prima legatura 
YO-OK  in 13 cm. Felicitari! 
  Tot din zona YO2, din KN15FI - Muntele Mic au lucrat YO7CKQ/p si YO7LBX/p. Ei au activat  in 
70cm si 23cm, legaturile cu ei fiind de asemenea valabile pentru programul WFF referinta YOFF-311.Cateva 
impresii si fotografii din activitatea lor gasiti aici. 

Al doilea eveniment al lui octombrie a fost intilnirea cu roiul meteoric Draconids. Cu aceasta ocazie 
a “curs” multa cerneala in presa scrisa si nu numai. Pentru noi radioamatorii a fost inca o ocazie de a realiza 
DX-uri frumoase in UUS. Eu am reusit citeva QSO-uri interesante si o tara noua in 144MHz. Asa cum a fost 
prognozat virful de activitate a fost intre orele 23-24 (ora locala). 

Activitatea solara e pe un trend ascendant parca pentru a infirma teoriile conform carora vom avea 
cel mai slab varf de activitate solara. In luna octombrie, aproape zilnic au putut fi observate cel putin 10 
(zece) grupuri de pete solare . La data editarii acestui bulletin (23 oct) fluxul solar are valoarea  168 si are un 
trend ascendent. Dupa trecerea peste valoarea 130 a fluxului banda de 28MHz a devenit arhiplina putind fi 
realizate legaturi DX de dimineata pana tirziu in noapte in toate directiile cu dotari standard 100w si antena 
GP, cred ca ar merge si cu o “sfoara uda” cum zice un amic de-al nostru de aci din YO2. 

Cateva deschideri TEP au activat si banda de 50MHz. Aproape zilnic sunt raportate legaturi si/sau 
receptii ale statiilor din zona Africa de Sud. Au fost raportate si cateva legaturi YO-ZS. Felicitari celor ce au 
reusit!!! 
 

La capitolul concursuri luna noiembrie ne aduce cate ceva: 
In primul weekend al lunii are loc concursul Marconi Memorial Contest editia a 39-a organizat de 

colegii italieni. Concursul se desfasoara in 144MHz  numai in CW. 
Data: 5-6 noiembrie de la 14:00 la 14:00UTC.  
Controale: RST+001+locator(6caractere de ex KN05WQ) 
Loguri: nu mai tarziu de 14 noiembrie in format electronic format .EDI la iv3six@tin.it Mailul va avea titlul 
de forma YO2XXX.edi  .Regulamentul integral in limba engleza poate fi descarcat aici. 
 

Un alt concurs interesant este ARRL EME Contest. Ultima etapa din an se va desfasura pe 
parcursul a 48 de ore,incepe in data de 19 noiembrie de la ora 00:00 UTC si tine pana in 20 noiembrie ora 
23:59 UTC. 

Benzile in care se desfasoara concursul sunt de la 50 la 1296 MHz. E un concurs interesant in care 
apar marile statii (big guns) din EME si exista posibilitatea macar a unor receptii (posibil si QSO-uri in JT65) 
EME chiar si pentru cei ce nu au echipamente dedicate acestui mod de lucru. Logurile se vor trimite cel tirziu 
pina in 20 decembrie ora 23:59 la adresa  EMEcontest@arrl.org . Regulamentul integral in limba engleza 
aici. 
 

Duminica 20 noiembrie de la 07 la 12 UTC are loc ultima  etapa a concursului 9A Activity Contest. 
Regulamentul integral in limba romana aici. 

Marti 22 noiembrie de la ora 18 pana la ora 22 UTC penultima etapa din 50MHz Cumulative Open 
Contest. Regulamentul integral in limba romana aici. 
 

Un calendar cu expeditiile lunii noiembrie gasiti in buletinul editat de OZ6OM . 
 

La pagina lunii va recomand o adresa arhicunoscuta: www.youtube.com , adresa unde cu un cuvint 
cheie de ex: OM6A, OL9W, JO1DZA sau OH8X se pot viziona filmulete foarte interesante cu activitatile 
radioamatorilor de pe alte meleaguri. Poate fi  noua metoda de a spune povesti la gura sobei!!! 
 

Daca aveti informatii interesante(utile) ce doriti sa fie inserate in cadrul buletinului, trimiteti un 
email cu ele la ukwnews @ gmail.com sau yo2ya @ yahoo.com . 
                                                                                             73 de Marius-YO2YA 



VOCEA RATIUNII 
- preluat de pe radioamator@yahoogroups.com - 

Ca ori ce radioamator si eu eram o fire curioasa. In anii 50 - 60 aveam o fascinatia descoperind relatia intre 
sunete si culori. Faceam scoala de arta muzicala iar la auditii obligatorii de muzica simfonica in special duminicile, 
inchideam ochii si imi  imaginam culori in functie de tonalitatile orchestrei simfonice in Palatul Culturii din Targu 
Mures. 

 Mai tarziu ,din diferite documentatii am aflat ca oamenii au avut astfel de cautari inca din evul mediu si  
apoi in mod special Epoca Renasterii.  

Nimic nou sub Soare!. 
 Apoi in anii 65 - 70 studiam partcularitatile vocilor umane pe niste osciloscoape rudimentare banuind ca 

vocea umana are amprenta specifica a fiecarei persoane - si este unica. Mai tarziu am aflat ca in criminalistica 
moderna deja au loc aplicatii de acest gen....Iarasi nimic sub Soare!  

Au trecut anii - cu repeziciune, de cativa ani buni particip cu placere la concursuri radio, insa numai  
CW cat se poate si evit concursurile interne YO....cat se poate. Cauza - fraudele care infecteaza "plaiul 

mioritic", fraude uneori rafinate, dar de cele mai multe ori grosolane . Fraude despre care stim, fraude despre care nu 
stim, dar totdeauna trecute sub covor de catre toti cei care stim despre ele. Nu neg ca nu se fsc fraude si la marile 
concursuri in US - de exemplu  faptul ca eu in 2010 am iesit pe primul loc in CQ WPX CW pe 160 m in Low Power 
se datoreaza tot unei minciuni (nu pot si nici nu vreau sa o  probez, doar aduc la cunostinta fenomenele,  judecati 
fiecare...) prin faptul ca YT4A care printr-o minune se auzea bine si cand in timpul zilei propagarea in 160 m era 
inchisa ( altii din Europa NU - doar el, si constant), apoi vad ca a declarat ca a participat in "Low Power". A mers la 
sigur. Locul 2 dupa el avea un punctaj cu cca. 30000 pct. mai mic. Ei... daca YT4A declara "High Power" eu cadeam 
pe locul 2 iar doilea in "Low Power" era Winner. 

Rusii si americanii incearca sa elimine fraudele, si au am primit un chestionar privitor la conteste ca ce....si 
cum dar cu certitudine fraudele nu se vor putea elimina. 

 La noi....acasa in US si in UUS "simfonia continua".... Ascultand inregistrarile unui contestman din Maroc 
am ramas stupefiat descoperind ca vocea indicativului din YO nu era al titularului, recunoscand si vocea 
"mercenarului", si asta nu numai la un contest. Acum 5 ani am scris un Email la HA4MU si HA4MY cum a posibil ca 
in contest aveau semnale simultane in cateva locuri pe 40m. Nici un raspuns. Am mediatizat si la noi. Am scris la 
MRASZ al carui sef m-a pasat la HA5BWW - omologul YO3APJ cu US -  
raspunsuri ambigue...nimic concret.  

Nu demult la desfasurarea CN UUS ascultand desfasurarea concursului in diferite frecvente auzeam un 
indicativ - YO5AXB (fara /p) care lucra in draci pe 1296 Mhz, numai ca vocea nu era al lui – voce pe care i-o 
recunosc bine. Vocea era al lui YO5OEF. (Am si inregistrare audio). Este adevarat ca regulamentul nu exclude expres 
operarea unui indicativ de catre un mercenar dar e de la sine de inteles interdictia! 

Ce ar fi ca YO5ODU cu un picior amputat sa se inscrie la vanatoare de vulpi senior ca apoi eu sa fac traseele 
in numele lui iar el sa ia premiul? 

Ceva totusi nu e "rotund" pentru ca pe listele de rezultate preliminare pe 1296 Mhz langa indicativul 
YO5AXB apare numele de "BOGHESIU MIRCEA" (el e Mircea Bochis) pe locul 2 ..... e chiar tragicomic.... numai 
ca eu cunosc personal pe Mircea -YO5AXB, un om de valoare, constructor, si cu sira spinarii dreapta. 

Nu - mi pot imagina cum si de ce i-a fost tarat indicativul domniei sale in astfel de complicatii. Este adevarat 
ca in societatea noastra zi de zi aflam de fraude si furturi la toate nivelele, dar acolo in cele mai multe cazuri e vorba 
de sume fabuloase!. Cum e posibil ca in singuratatea noastra de "radio sport" unde nu primim nimic doar cel mult o 
placheta, o diploma – sa  incalcam normele elementare, incalcam omenia, incalcam bruma de bun simt fata de proprii 
nostri parteneri si camarazi de hobby? Pentru ce? Unde se ascunde in noi acel resort ticalos care ne impinge la 
minciuni fraude si furt? Oare nu e mai presus de noi in aceste cazuri evidente regnul animal, chiar si mult 
desconsideratul magar? 

In celebrul roman al lui V.Hugo "Les miserables" - (Mizerabilii) daca gestul personajul principal Jean 
Valjean care a furat o paine pentru a ajuta copii infometati iar sistemul a facut apoi din el un inrait raufacator,  a fost 
totusi justificat moral, fraudatorii in radioamatorism cu ce se pot justifica? Cu nimic in afara de o trufie fara margini, 
prin urmare raman doar MIZERABILI.  

FRR, care in ultima vreme scartaie din toate inchieturile totusi are acum pe Ovidiu - YO9XC care stiu ca si-a 
luat in serios rolul lui si sper din toata inima ca va analiza astfel de cazuri cu toata responsabilitatea morala de care a 
si dat dovad, numai ca dupa parerea mea cazurile descoperite ar trebui mai mult mediatizate pentru a descuraja acest 
climat.  

Mai este nevoie si de solidarizarea radioamatorilor care pretuiesc acel invechit “ham spirit”. Urmeaza CN US 
SSB - sunt curios cati nu vor lucra doar cu 100 de w - o alta prevedere care mereu e incalcata fara nici o urmare.... dar 
poate daca vor citi aceste randuri fara menajamente, cu totii ne vom conforma in lucru cinstit nu de alta dar poate voi 
scrie un alt roman gen "Les Miserables in YO". 

Chiar nu e “nimic nou sub Soare?" 
 Miki , YO5AJR 

   



***   Ca urmare a felicitarilor primite de catre echipa  de telegrafie viteza a Romaniei in urma 
rezultatelor excelente  obtinut la CM HST de anul acesta, coordonatorul lotului YO8OW   da acest mesaj in 
care nu uita sa ii aminteasca pe cei care (alaturi de sportive si antrenori) au facut posibile aceste performante. 
Frumos si util gest! 

 Inca odata sincere felicitari, atat lotului cat si celor care au crezut in el! (YO2BPZ) 
 
“In primul rand vreau sa multumesc celor ce au facut posibila si au sustinut participarea 
sportivilor nostri la Camiponatele Mondiale de telegrafie viteza, si as vrea sa-i amintesc pe 
Gheorghe YO8CLN Dromereschi, Dan Serbanescu YO3DDZ, Corneliu Petreanu YO8TU , Silviu 
Damian YO8TK dar si pe directorii cluburilor CSTA Bucuresti, CSM Iasi, CS Ceahlau Piatra 
Neamt , CSTA Suceava si celorlalti pe care poate i-am omis si pentru asta imi cer scuze. 
A fost campionatul la care  sportivi din 20 de tari s-au batut pentru o pozitie cat mai buna in 
clasament, sportivii nostri reusind sa obtina 22 medalii la probele individuale si clasarea Romaniei 
pe locul 3 in lume. Aceste medalii reprezinta in primul efortul depus de sportivi, antrenori, dar si a 
celor ce au facut posibila participarea lor la aceste campionate si pentru asta tin sa le multumesc 
inca o data. 
Cele 22 de medalii au fost impartite de sportivi astfel: 
Maxim Mihaela- medalie bronz la RX,TX, Morse Runner si Rufz, locul 5 probe individuale 
Balica Marian- argint RX si Morse Runner, bronz pe probe individuale 
Delcea Alexandru- argint Rufz 
Popa Andrei-locul 4 RX 
Astefani Adelina- bronz RX, locul 4 Morse runner si Rufz, si locul 6 probe individuale 
Mancas Alexandru - aur Morse Runner, argint Rufz, bronz TX locul 4 probe individuale 
Lesanu Dumitru - medalie bronz 
Ivan Gabriela- aur Morse Runner,bronz TX, locul 4 la Rufz si probe individuale 
Trofin Vasilica- bronz RX 
Trofin Ionela- locul 5 probe individuale 
Covrig Aurelian- bronzTX, Locul 4 la RX , locul 6Rufz si probe individuale 
Haldan Cristian- locul 5 Morse Runner 
Manea Janeta- argint RX,Morse Runner si Bronz la TX, Rufz si probe individuale 
Mancas Stefan- locul 4 TX si locul 5  RX, Morse Runner, Rufz si probe individuale 
Costache Mihai - locul 6 probe individuale 
Coca Pavlic-locul 4 Rufz si locul 5 RX 
Grecu Adam - locul 5 TX 
Din reprezentativa Romaniei au mai facut parte: Airinei Mihai si Bidirliu Andrei, iar arbitri au fost 
Gheorghe Dragulescu, Paisa Gheorghe si Radu Georgescu.In final vreau sa va multumesc pentru 
atentia acordata, pentru gandurile bune sau criticile ce ne vor fi aduse.  

Toate cele bune.! Adrian Zait - YO8OW” 
 

***  Avand in vedere succesul deosebit al experimentului stratosferic romanesc coordonat de 
revista “Stiinta si Tehnica” a carui parte de comunicatie si urmarire a parametrilor de zbor a fost 
asigurata de catre colegii nostri radioamatori de la SRR (YO3KSR),  si faptul ca , odata facuta 
publica  a dat nastere la comentarii tipic romanesti din partea unor radioamatori  ( cei din categoria 
“daca noi nu facem nimic, de ce sa ii lasam pe altii sa faca?” sau, si mai romaneste  “Nu vreau 
Doamne doua capre, vreau sa moara si capra vecinului!”) , dam mai jos  “Povestea nacelei”  
(faceti-va timp sa o urmariti, MERITA!)  si aprecierile autorizate ale lui Morel, 4X4AD, asa cum  
le-a prezentat intr-o postare  pe yahoogroups 

"Stiinta si Tehnica - Povestea Nacelei"-videoclip 
Iata videoclipul "Stiinta si Tehnica - Povestea Nacelei" de la Adevarul TV. 
Contributia grupului de radioamatori YO, este cat se poate de evidenta si clar prezentata.  
http://adevarultv.net/#categoria-fara-1 ... a-pagina-1 
Consider ca impreuna cu vestea ca FOXNews foloseste programul de tracking al lui Ciprian, 
N2YO, cele doua evenimente constituie o contributie importanta la popularizarea hobby-ului 
nostru.  
Vizionare placuta. 
73 de Morel, 4X4AD 



 
 
 


