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Asociatia Qso Banat Timisoara a fost constituit de catre 12 membri fondatori. Suntem un club
de drept privat destinat atat radioamatorilor cat si CB-istilor, avand un protocol de colaboarare
cu Federatia Romana de Radioamatorism. Sediul clubului este in Timisoara, strada Penes
Curcanul nr. 5. Programul clubului este :
Miercuri: 18.00 - 20.00
Vineri: 18.00 - 20.00
Acest radioclub, isi propune sa popularizeze mai mult acest sport in randul tinerilor din
Timisoara, sa adune o baza materiala (frecventmetru, osciloscop, analizator de spectru,
s.a.m.d) pentru a fi pusa la dispozitia constructorilor, sa incheie contracte cu furnizorii de
componente (Vitacom, Telezimex...) pentru a a da posibiliatea membrilor de a cumpara
componente la preturi preferentiale, achizitionarea unui domeniu RO unde sa fie dezvoltat
prezentul site, construirea de repetoare in 144 Mhz si 433 Mhz, participarea la diverse actiuni
ale Protectiei civile si a Primariei Timisoara, organizarea de cursuri GRATUITE pentru toti cei ce
doresc sa invete cate ceva despre radioelectronica si antene, si nu in ultimul rand promovarea
CB-ului (27 Mhz, banda libera prin mutarea taximetristilor),tinand cont de faptul ca o autorizatie
de CB se obtine foarte usor si rapid si poate constitui o banda "scoala" pentru viitorii
radioamatori.
Cine poate fi membru al acestui club? Oricine doreste si are ceva in comun cu acest hobby.

Avantaje si beneficii pentru membri YO2KQT:
Pot opera statiile clubului, inclusiv in expeditii portabil.
Beneficiaza de ajutor si asistenta la instalarea de antene, constructii/reparatii de statii sau
echipamente adiacente.
Pot folosi aparatele si instrumentele clubului (osciloscop, statii de lipit, powermetre, etc)
Pot figura in lista de operatori ai YO2KQT / YR2Y la concursuri, aparand astfel in clasamente si
pe diplome.
Beneficiaza de tarife preferentiale si asistenta la tiparirea si trimiterea de QSL-uri

Tarife preferentiale la expedierile internationale de QSL-uri

Casuta proprie pentru primire de QSL-uri la sediul clubului

Pot beneficia de piese si componente primite de catre club din sponsorizari.
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Pot organiza sau participa la actiuni specific radioamatoricesti, beneficiind de sprijinul celorlati
membri ai clubului.

Pot experimenta sisteme de antene la sediul clubului (ceea ce deseori e imposibil acasa, mai
ales la bloc)
Beneficiaza de initiere in tehnici si tehnologii speciale de trafic, cum ar fi Meteorscatter, EME,
Multihop ES, Aurora, FAI
Beneficiaza de initiere si antrenament pentru concursuri
Au acces la serverul ftp al clubului (programe, documentatii, poze)
Primesc informatii utile si pot trimite informatii / anunturi catre toti membrii clubului, prin
intermediul listei de e-mail.
Pot primi corespondenta pe P. O. BOX 100

picasa_albumid=5491137509841277649

Daca doriti sa contribuiti cu orice credeti util pentru site-ul nostru aici suntem si tot aici puteti sa
ziceti daca va place sau nu ce ati vazut..
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