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Chişinău, 18 septembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ
Medalia de Bronz pentru Moldova
la Campionatul mondial de telegrafie-viteză, HST-2015 or.Ohrid, Macedonia

În perioada 9 – 13 septembrie 2015 în or. Ohrid, Macedonia s-a desfăşurat cea de-a 12-ea
ediţie a Campionatului mondial de telegrafie-viteză, HST-2015 (the 12th IARU High Speed
Telegraphy World

Championship), care a întrunit sportivi din 19 ţări. Evenimentul a fost

găzduit de Asociaţia Radioamatorilor din Macedonia, RSM (Radioamateur Society of
Macedonia).
Republica Moldova a fost reprezentată la categoria juniori de Laura-Andrea Schimbător,
indicativ de apel ER1LAU, sportivă a Radioclubului „Simion Ciobanu” ER1KSC din cadrul
Liceului Teoretic „Hyperion” din or. Durleşti. Discipolă a antrenorului Valentin Ciribaş, ER1AU
(instructor şi radioamator de categorie avansat), Laura-Andrea a cucerit medalia de bronz la
proba individuală transmitere (TX).
“Campionatul a fost pentru mine o experienţă utilă. M-am întors cu impresii plăcute şi mi-am
făcut noi prieteni. Am rămas impresionată de faptul că, deşi toţi erau de naţionalităţi şi vorbeau
limbi diferite, radioamatorismul a reuşit să adune la un loc atâtea persoane pasionate”, a
menţionat Laura-Andrea. “Clubul elevilor din Durleşti este locul unde am avut prima lecţie de
telegrafie şi unde am învăţat prima literă din alfabetul Morse. Dacă nu exista radioclubul,
probabil că eu nu aşi fi ştiut niciodată ce înseamnă radioamatorismul”.
Fondatorul radioclubului, ing. Andrei Ciobanu, ER1AC, a oferit un cadou special sportivei
medaliate - o staţie radio portabilă în unde scurte de tipul HB-1A şi o cheie Morse de tip
Bencher, pentru antrenamente zilnice în telegrafie.

Lotul echipei Moldovei din acest an a fost unul foarte redus din considerente financiare,
cheltuielile fiind acoperite în totalitate din resurse proprii şi donaţii individuale. Suma necesară
a fost adunată de părinţi, fondatorul radioclubului şi instructor, iar o mână de radioamatori cu
suflet mare (ER1ND, ER1VS, ER3AAY, ER1DAU, RTEC) au contribuit la taxa de participare a
instructorului de radioamatorism Valentin Ciribaş. Dacă la nivel individual s-au găsit oameni
sensibili şi au donat din puţinul lor, paradoxal, la nivel instituţional, din contra, cele două
organizaţii, Federaţia de Radiosport din Republica Moldova şi Asociaţia Radioamatorilor din
Republica Moldova, care se declară promotoare şi susţinătoare a radiosportului în ţara
noastră, prin atitudinea lor, au descurajat participarea sportivilor la acest campionat.
Menţionăm că în luna aprilie a acestui an, echipa de sportivi ai Radioclubului “Simion Ciobanu”
ER1KSC a adus 3 medalii de la Campionatul balcanic de telegrafie-viteză, care a avut loc în
or.Svilajnak, Serbia. Este pentru prima dată în istoria radioamatorismului moldovenesc când
toţi membrii echipei au urcat pe podium. Sperăm ca acest succes să devină o tradiţie, iar
piedicile să dispară cu desăvârşire. În acelaşi context, în ce priveşte colaborarea cu Ministerul
Tineretului şi Sportului, ne dorim foarte mult ca aceasta să fie directă şi nu prin intermediari, în
scopul evitării formalităţilor deşarte.
Anul viitor, cel de-al XIII-lea Campionat mondial la telegrafie-viteză va avea loc în Sultanatul
Oman, pe coasta de sud-est a Peninsulei Arabe.
Andrei Ciobanu, ER1AC, fondatorul Radioclubului ER1KSC, îşi exprimă recunostinţa pentru
sacrificiul tuturor celor implicaţi şi speră că rezultatele obţinute vor inspira şi mobiliza
autorităţile întru promovarea acestui sport intelectual în rândul copiilor şi tineretului din
Republica Moldova!

Pentru informații suplimentare: http://hst2015.org/
e‐mail: radioamator.md@gmail.com
telefon: 069.963665 – Olga Ciobanu
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