Suplement do komunikatu na 3.03.2010.
Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet w imieniu
prezydium ZG PZK oraz GKR PZK składam wszystkim YL-kom
najszczersze życzenia zdrowia i sukcesów w życiu osobistym i
zawodowym.
Przede wszystkim życzę Wam drogie Koleżanki zadowolenia z uprawiania
naszego wspaniałego hobby jakim jest krótkofalarstwo.
Piotr SP2JMR prezes PZK.
1. Po uroczystym spotkaniu w dniu 26 lutego 2010 r. c.d.
Relacja z uroczystości byłaby niepełna bez poniższego uzupełnienia.
Specjalne podziękowania należą się Pani Barbarze Gebler-Wasiak Dyrektorowi Centrum
Promocji Kultury Warszawa Praga Południe –CPK.
Dzięki Jej życzliwości dla PZK
i jego członków mieliśmy
możliwość po raz kolejny
korzystania z pomieszczeń
CPK na warunkach
honorowych.
W latach 2001- 2005 w
pomieszczeniach starej
siedziby CPK na ul
Grochowskiej w Warszawie
odbywały się Posiedzenia ZG
PZK, także na takich samych
warunkach. Wreszcie XVIII
NKZD także odbył się w CPK
w maju 2009.
Wszystko to było i jest
możliwe dzięki ogromnej przychylności Pani Dyrektor dla nas krótkofalowców, a także
dzięki współpracy pomiędzy CPK, a Praskim OT PZK z Wiesławem SQ5ABG jego
Honorowym Prezesem na czele. W końcowej podsumowującej całość części naszego
spotkania również głos zabrała Pani Dyrektor wręczając na moje ręce stosowny list
gratulacyjny.
Jak już wspomniałem głos
zabrała Pani Anna Streżyńska
Prezes UKE Patron Honorowy
naszego Jubileuszu, mówiła o
wielu sprawach, z którymi
zwracał się do UKE Polski
Związek Krótkofalowców w
tym o możliwości pozyskania
nowych pasm dla
krótkofalowców przy okazji
nowelizacji KTPC.
(SP2JMR)

2. Komunikat Redakcji RBI na 28.02.2010 r.
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego przekazuje poniższą wiadomość.
Od niedzieli 28.02.2010 r. na stronie Internetowej RBI: http://www.rbi.ampr.org jest
możliwość wysłuchania nowego reportażu radiowego z uroczystego spotkania z okazji
podwójnego jubileuszu 80 lat Polskiego Związku Krótkofalowców i 85 lat
Międzynarodowego Związku Radioamatorskiego (IARU), które odbyło się w piątek
26 lutego.2010 r. w Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m.st.
Warszawy przy ul. Podskarbińskiej 2.
Ten program RBI z reportażem radiowym /premiera na falach krótkich/ będzie
emitowany w dniu 28 .02.2010 r. o godzinie 10.30 i 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz
+/-QRM.
Powtórka programu RBI na falach krótkich w dniu 8.03.2010 r. również o godzinie 10.30
i 22.30 L w okolicy częstotliwości 3700 kHz +/- QRM
Redakcja przypomina, że Radiowy Biuletyn Informacyjny jest nadawany zgodnie ze
stałym harmonogramem:
o godzinie 8.00 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja próbna/,
o godzinie 10.30 L na QRG 3700 kHz +/- QRM /emisja stała/
oraz o godzinie 22.30 L w okolicy QRG 3700 kHz /3700-3710 kHz/emisja próbna/.
Na falach krótkich jest aktualnie nadawany i w dalszym ciągu będzie nadawany, serwis
informacyjny RBI zawierający bieżące, autoryzowane informacje przesłane przez
zainteresowanych programem słuchaczy. Te, nadesłane przez słuchaczy informacje,
będą umieszczane również na stronie internetowej Radiowego Biuletynu
Informacyjnego: http://www.rbi.ampr.org
W związku z zapytaniami i wątpliwościami Redakcja RBI informuje, że program dla
słuchaczy w kraju jest nadawany na falach krótkich zgodnie z harmonogramem jak
wyżej. Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD.
3. Zaproszenie do udziału w zawodach SP YL Contest. Organizatorzy tj. SPYL Club
zapraszają do wzięcia udziału w zawodach zwykle odbywających się w weekend
poprzedzający Międzynarodowy Dzień Kobiet. W tym roku przypada to 6 marca 2010.
Regulamin Zawodów -SP YL Contest.
Regulamin zawodów organizowanych przez ZG PZK i SP YL Club.
1. Do udziału w zawodach zaprasza się operatorów radiostacji indywidualnych,
klubowych (tylko operator YL) oraz nasłuchowców.
2. Zawody odbędą się w dniu 6 marca 2010 r. w godz. 6.oo-8.oo UTC.
3. Pasmo: 3,5 MHz - zgodnie z obowiązującym podziałem pasma.
4. Rodzaje emisji: CW i SSB, nie zalicza się łączności mieszanych.
5. Punktacja
a/ Za nawiązanie łączności ze stacją klubową SP 9 PYL 20 pkt.
b/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem będącą członkiem SP YL C
15 pkt
c/ Za nawiązanie łączności z kobietą krótkofalowcem nie będącą członkiem SP YLC 10
pkt
d/ Za nawiązanie łączności z posiadaczem dyplomu SP YL C 5 pkt.
e/ Za nawiązanie łączności z kolegami krótkofalowcami radiostacji indywidualnych 1
pkt
Stacje klubowe z operatorem OM nie będą klasyfikowane i nie mogą rozdawać
punktów.
Z każdą stacją można nawiązać jedno QSO bez względu na rodzaj emisji.
6. Wywołanie: na SSB: „wywołanie w zawodach YL”, na CW: dla YL „CQ OM”, dla OM
„CQ YL”
7. Raporty.

a. OMs: RS/T + numer kolejny łączności od 001,
001
b. YLs: nie będące członkiniami SP YL C RS/T + numer kolejny + YL
001YL
c. YLs :będące członkiniami SP YL C RS/T + numer kolejny + litera C
001C
d. Posiadacze dyplomu SP YL C : RS/T + numer kolejny + litera A
001A

np. 59
np. 59
np.59
np.59

Krótkofalowcy kobiety posiadające znak nadawcy lub znak nasłuchowy mogą
rozdawać punkty ze stacji klubowej przez podanie właściwego raportu.
- pkty rozdawane są tylko z jednej wybranej opcji tzn. np OM nie może rozdawać pktów
jako sumę OM + dyplom, a YL nie może rozdawać punktów jako sumę YL + dyplom.
8.Wynik końcowy : suma zdobytych punktów
Uwaga nasłuchowcy: każdy znak stacji pracującej w zawodach może być wykazany w
dzienniku zawodów max. 3 razy zaś punkty daje tylko jedna (podkreślona) z dwóch
stacji .
9. Klasyfikacja:
A - Radiostacje indywidualne kobiet krótkofalowców
B - Radiostacje klubowe z operatorką kobietą
C - Radiostacje indywidualne kolegów krótkofalowców
D - Stacje nasłuchowe
10. Nagrody
Za zajęcie od I do III miejsca wg klasyfikacji przewidziane są dyplomy, za I-sze
miejsca puchary
ufundowane przez Prezesa ZG PZK.
11. Dzienniki w formie cabrillo prosimy przesłać w terminie do 30 marca 2010 r. emailem, na adres : sp9pkz@op.pl . Do logowania łączności można wykorzystać
program DQR_Log opracowany przez Marka SP7DQR , który jest do ściągnięcia ze
strony : sp7dqr.waw.pl .
Preferowane są logi w formie elektronicznej. Otrzymanie logów będzie potwierdzane
przez organizatora.
Można również przesłać logi papierowe listownie na adres : Bożena Łacheta SP9MAT,
skr. pocztowa 678, 30-960 Kraków 1, lub OT PZK skr. pocztowa 606, 30-960 Kraków 1.
Uwaga: stacje klubowe winny podać w zgłoszeniu znak operatorki ( nadawczy lub
SWL ).
12. Wyniki zawodów zostaną opublikowane w terminie do 30 września 2010 r.
Uwaga: jeśli uczestnik zawodów spełni warunki Dyplomu „SP-YL-C” otrzymuje dyplom
bez potrzeby oczekiwania na karty QSL i wysyłania zgłoszenia. Aby otrzymać Dyplom
wystarczy przesłać wpłatę 7 zł na adres Klubu.
13. Komisja zawodów: SP9MAT i SP9CPS.
Decyzje Komisji są ostateczne.
Tyle informacji uzupełniających.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK.

