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Orlando Amateur Radio Club organiza a HamCation 67 ® Feira 
de Radio Amador e informática, em Orlando, Flórida

O tema para o 2013 HamCation Orlando ®:
"Rádio Amador explorando novos horizontes".

A Central Florida Fairgrounds é o centro da atividade nos dias 08, 9 e 10 de 
fevereiro(sexta, sábado e domingo) de 2013, para pessoas interessadas em Rádio 
Amador e eletrônica.

Com mais de 150 estandes de vendedores comerciais, 400 mesas de swap, 
juntamente com a maior área de Tailgate em do sudeste dos EUA, para mostrar e 
vender equipamento de Rádio Amador, peças, hardware e software de 
computador e outros itens interessantes para um grupo crescente de entusiastas 
do rádio e do computador.

Grupos de interesses especiais relacionadas à Rádio Amador também têm um 
lugar na Flórida Central Fairgrounds.

Fórum do HamCation Orlando ® 2013 este ano vai acomodar uma ampla área de 
Grupos de Radio Amadores no 'The Village' que irá abordar vários assuntos de 
interesse e outras questões importantes para Rádio Amadores de hoje. 
Organizações como a ARRL, a American Radio Relay League, MARS, o Sistema de 
Rádio Militar de afiliados, Sociedade de sinal fraco da Flórida, e QCWA, o quarto 
de século Wireless Association, terá reuniões de associação durante a ® 
HamCation.

O Orlando HamCation ® terá uma estação de rádio amador com a chamada K4H 
no ar para servir a comunidade Rádio Amadores como uma estação especial do 
evento.

No ano passado o HamCation Orlando ® recebeu mais de 12.000 visitantes. O 
Central Florida Fairgrounds ficou lotada, assim como a área Tailgate em torno dos 
edifícios. Alguns grupos de HAMs na área de emergência de rádio mostraram seus 
veículos de emergência móveis em Orlando.
O Orlando HamCation ® é um grande evento de Rádio Amadorismo, este ano 
atuando como o anfitrião  da Convenção Sudeste da ARRL. Os visitantes vêm de 



todo o mundo a participar neste evento.

Informações atualizadas estão disponíveis no site da HamCation ®, 
www.hamcation.com e também no Facebook, o nome é hamcation,
e no Twitter: @ hamcation.

Para sua Web do dispositivo móvel habilitado, desenvolvemos um site móvel, ou 
digitalize este código QR:

ou visite m.hamcation.com atraves de seu telefone celular ou tablet.

Informação detalhada é a seguinte:

O Orlando HamCation ® é para operadores de Radio Amador e pessoas 
interessadas em Rádio Amador, computadores e produtos eletrônicos. Atividades 
são encontrados no edifício comercial, edifício Artesanato, no predio de Trocas 
(Swaps Building) e nos arredores no Fairgrounds (conhecida como "Tailgate") e 
"The Villages" onde a maioria dos fóruns será realizada.

A ® HamCation 67 será aberta ao público nos dias 8, 9 e 10, de Fevereiro de 
2013. Sexta-feira, meio-dia às 18:00, sábado, das 9 às 5 pm e domingo, das 9 às 
2 da tarde. A admissão é de R $ 12,00. O estacionamento é gratuito.

Organizado pelo Clube de Rádio Amador Orlando. Site: Central Florida 
Fairgrounds, 4603 West Colonial Drive (SR-50), Orlando FL 32808.

Como chegar de carro: I-4 83C saída oeste, I-4 83b saída leste. Ir para SR 50 
(West Colonial Drive).

RV $ 25 por noite, sem lugares reservados. Exames para obter licença do FCC 
administrado sábado, pré-registada.
Freqüências de rádio amador para o Talk-In : Repetidores 146,760 (-600) sem 
tom, back-up 147,015 (600) tom 103,5, e 146,570 (-600) D-Star.

Informações: www.hamcation.com, e-mail: info@hamcation.com
Telefone: (407) 841-0874. Fora da Flórida chamada (800) 214-7541, ou escrever 
Orlando HamCation, PO Box 547811, Orlando FL 32485-7811.



Se você é capaz de dar uma atenção extra em seus meios, é muito apreciado. Se 
você tiver qualquer dúvida, não hesite em contactar a PIO do HamCation Orlando 
® Bob Nocero,
Telefone (407) - 896 7164 E-mail: w4kbw@cfl.rr.com
ou o presidente da HamCation Orlando ® 2013 Meijers Pedro,
(407) 739 2305 ou E-mail AI4KM@cfl.rr.com. 


