Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 6 czerwca 2012.
Witam wszystkich odbiorców naszych komunikatów. A oto informacje:
1. Spotkanie w UKE. W dniu dzisiejszym (6 czerwca br.) w Urzędzie
Komunikacji Elektronicznej w Warszawie odbyło się spotkanie
przedstawicieli PZK, LOK, ZHP i OPOR w sprawie pozwoleń radiowych dla stacji
klubowych wydanych z wadą prawną. Dyskusja na ten temat była bardzo
konstruktywna. Najistotniejszym jest to, że w wyniku ustaleń z dnia dzisiejszego
kluby krótkofalarskie pomimo posiadania wadliwie wydanych pozwoleń w oparciu o
nie mogą występować o znaki okolicznościowe. W najbliższym czasie Delegatury
UKE otrzymają szczegółowe wytyczne związane z tym tematem oraz w sprawie
wymiany wadliwie wydanych pozwoleń klubowych. Z ramienia PZK w spotkaniu
uczestniczył Jerzy Jakubowski SP7CBG wiceprezes PZK.
(SP7CBG)
2. EURO2012-EFC2012. Mistrzostwa już za chwilę. Poniżej garść informacji
dotyczących naszej wspólnej akcji.
Wystartowaliśmy, teraz możemy już mówić EFC2012 on the AIR
Przygotowania do akcji radiowej EFC 2012 on the AIR i czas oczekiwania dobiegł do
końca, od trzech dni jesteśmy na falach eteru. W akcji radiowej EFC2012 on the
AIR zorganizowanej przez PZK i UARL w sumie będzie uczestniczyło 39 stacji
polskich oraz 83 stacje ukraińskie. Przy okazji dodaliśmy nową wyszukiwarkę w
naszym on-line logu, a za kilka dni będziemy próbować zintegrować nasze logi:
polski i ukraiński. Powodzenia i do usłyszenia na pasmach.
info: SQ2RH
* W chwili wydania komunikatu logi są już zintegrowane i jest wspólna lista stacji
na portalu /sp5ela/
Pierwsze aplikacje do dyplomu "Piłkarskie Mistrzostwa Europy 2012"
Otrzymujemy już pierwsze aplikacje do dyplomu PZK "EFC 2012", m.in. z PY, JA,
UA. Wersja elektroniczna będzie rozsyłana na bieżąco, natomiast wersja papierowa
- jakiś czas po zakończeniu akcji dyplomowej. Dyplom naprawdę nie jest trudny do
zdobycia - aktywność stacji okolicznościowych jest duża, mimo, że nie wszystkie
jeszcze pokazały się na pasmach. Zapraszamy do łączności !
info: 3Z6AEF
Jak donosi Boris UT7UT, jeden z byłych piłkarzy ukraińskiej drużyny narodowej
Serge Rebrov jest krótkofalowcem, jego znak UT5UDX.
info: Boris UT7UT
3. X jubileuszowa TAMA APRS. W sobotę 2 i niedzielę 3 czerwca jak zwykle na
Tamie na rzece Pilawie w okolicach Bornego Sulinowa odbyło się spotkanie
członków PG APRS oraz miłośników APRS. "TAMA" oprócz charakteru towarzyskiego
ma także znaczenie popularyzatorskie i można się tam zapoznać z najnowszymi
pomysłami dotyczącymi techniki APRS. W tym roku odbyły się prezentacje:
"dsDIGI-TNC z cyfrową obróbką sygnału", którą wygłosił Tomek SP9UOB, "Natywny
modem APRS oparty na AVR"- wygłosił Ryszard SQ9MDD oraz "Informacja o
lokalnych częstotliwościach poprzez obiekty APRS" w wykonaniu Andrzeja SP3LYR
prezesa PG APRS PZK.

W corocznie rozgrywanej grze terenowej uczestniczyło 5 zespołów. Nagrody jak co
roku ufundowała firma "eNka" z Radomia, były to akcesoria przydatne każdemu
krótkofalowcowi.
Z okazji jubileuszowej Tamy uczestnicy weterani, którzy byli na Tamie od
pierwszego spotkania w 2002 roku otrzymali specjalne okolicznościowe dyplomy.
Były też życzenia i gratulacje dla Prezesa i Zarządu PG APRS.
Korzystając z obecności opowiedziałem uczestnikom o przebiegu XXI Krajowego
Zjazdu Delegatów PZK.
Pomimo kapryśnej i zimnej aury frekwencja dopisała. W sobotę przez Tamę
przewinęło się ponad 150 uczestników.
(SP2JMR)
4. Amateur Radio Kids Day - 16 czerwca 2012.
To już za 10 dni. "Ostrowski Klub Krótkofalowców" SP3POW proponuje
zaktywizować w tym właśnie dniu dzieci i młodzież i zachęcić do chwycenia za
mikrofon. Mamy nadzieję, że ta inicjatywa spodoba się innym klubom i zachęci do
pracy z najmłodszymi."To wspaniała okazja do promowania i popularyzacji
krótkofalarstwa wśród najmłodszych.
Zwracam się do wszystkich klubów oraz także do indywidualnych nadawców o
włączenie się do tej akcji na wszystkie możliwe sposoby. Sekretariat ZG PZK
dysponuje uniwersalnymi ulotkami, których wzór znajduje się na portalu PZK.
Możemy je wysłać na wskazane adresy. Z pewnością pomogą one w propagowaniu
krótkofalarstwa.
(SP3AYA)
5. Zapraszamy do udziału w Małopolskim Konkursie Lotniczym 2012
oraz do zdobywania Małopolskiego Dyplomu Lotniczego 2012.
Krakowska Grupa Ekspedycji Radiowych organizuje jak co roku dwie imprezy
radiowe pod hasłem lotnictwa. Według ostatnich wiadomości Muzeum Lotnictwa
Polskiego w Krakowie pokonało trudności organizacyjno – prawne związane z
organizacją Małopolskiego Pikniku Lotniczego i w 2012 roku impreza ta znów się
odbędzie, a nasz Konkurs i Dyplom znów będą imprezami towarzyszącymi do
Małopolskiego Pikniku Lotniczego. Jest jednak zmiana w stosunku do lat ubiegłych.
Otóż wszystkie te imprezy zostaną przesunięte na koniec wakacji. Piknik odbędzie
się w dniach 01-02 września, nasz konkurs planujemy na 24-26 sierpnia a program
dyplomowy na 24.08 – 02.09.
Szczególnie zachęcamy do udziału posiadaczy dyplomów z lat ubiegłych. Nasz
Dyplom z kompletem nalepek prezentuje się świetnie. Na rok 2012 wydrukowane
są nalepki złote, a na ostatni rok naszego Programu, 2013, nalepki purpurowe
(jedne i drugie metalizowane). Dla posiadaczy Dyplomów na rok 2014 planujemy
przygotowanie Wielkiej Niespodzianki, ale to na razie odległa przyszłość.
Zapraszamy na Piknik i do udziału w naszych imprezach radiowych.

Wojtek SP9ORH
6. EURO12 w MSK OT PZK nr 10. Dyplom wydawany jest przez Małopolskie
Stowarzyszenie Krótkofalowców OT PZK z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej
EURO 2012. Dyplom wydawany jest dla nadawców indywidualnych, nasłuchowców
oraz stacji klubowych, polskich i zagranicznych, pracujących w pasmach KF i UKF.
Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone w terminie od 1 czerwca do 1
lipca 2012 r. Regulamin na portalu MSK oraz w załączniku do niniejszego
komunikatu. (SP9MAT)

7. XI kaszubskie Spotkania Krótkofalowców. Zarząd Pomorskiego Oddziału
Terenowego Polskiego Związku Krótkofalowców ma przyjemność zaprosić
wszystkich członków oraz sympatyków krótkofalarstwa na XI Kaszubskie Spotkania
Krótkofalowców, które odbędą się w dniu 16.06.2012 roku w Rumi.
W czasie spotkań przewidywane są:
-

egzamin dla kandydatów w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej
prezentacje i prelekcje
zawody w radioorientacji sportowej
mini giełda radioamatorska
gry i zabawy dla dzieci
poczęstunek

Opis dojazdu oraz harmonogram XI Kaszubskich Spotkań Krótkofalowców dostępny
jest na stronie Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK pod adresem:
www.otpzk.gdansk.pl
Serdecznie Zapraszamy
Za Zarząd POT PZK Dariusz SP2HQY
SP6RZ s.k. Dzisiaj tj.06.06.br w godzinach rannych nagle zmarł Roman Żandarski
SP6RZ, pogrzeb odbędzie się w sobotę 09.06.br w Zgorzelcu przy ul Cmentarnej o
godz.16:00.
Ryszard SP2IW
Ś.P. Roman był członkiem zespołu SN0HQ. Na jego stacji młodzi "contestmani"
szlifowali swoje umiejętności przyczyniając się do osiągania sukcesów naszej
reprezentacji. Odszedł od nas wspaniały Kolega, zawsze skory do pomocy i
organizacji wspólnych przedsięwzięć.
Romku, będzie nam Ciebie bardzo brakowało.
SP2JMR
SP1BLE s.k. W dniu 03.06.12 ok. godz.15.35 zmarł Tadeusz Cynowski SP1BLE.
Cześć jego pamięci.
Info: SP1UJI
SP6ARE s.k. Po krótkiej chorobie odszedł Nasz Kolega Wojciech Stępniewski
SP6ARE. Pogrzeb odbył się w poniedziałek 4 czerwca br. na Cmentarzu
Osobowickim we Wrocławiu.
Cześć Jego Pamięci!
Zarząd DOT PZK we Wrocławiu
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR prezes PZK

Załącznik.
Regulamin Dyplomu
„ Małopolski Dyplom Piłkarski EURO 2012”
1. Dyplom wydawany jest przez Małopolskie Stowarzyszenie Krótkofalowców
OT PZK w Krakowie z okazji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
2.Dyplom wydawany jest dla nadawców indywidualnych, nasłuchowców oraz stacji
klubowych, polskich i zagranicznych, pracujących w pasmach KF i UKF.
3. Do dyplomu zalicza się łączności przeprowadzone w terminie od 1czerwca
do 1 lipca 2012 r.
4. Pasma i emisje dowolne – łączności (nasłuchy) z daną stacją mogą być
powtarzane na innych pasmach lub inną emisją.
5. Punktacja:
- za nawiązanie łączności ze stacją organizatora 3Z2012EURO oraz ze stacjami
Małopolskiego Stowarzyszenia Krótkofalowców OT PZK w Krakowie:
SN2012ATE, SN2012BWJ, SN2012DEM, SN2012IKN, SN2012JRA, SN2012JZU
SN2012MAT, SN2012MAX, SN2012MZH, SN2012OKR, SN2012ORH,

SN2012OZE -1 pkt
6. Wymagania :
stacje SP - 6 pkt
stacje EU - 3 pkt
stacje DX - 3 pkt
oraz obowiązkowo ze stacją organizatora.
7. Srebrna nalepka na dyplom przysługuje dla:
stacji z SP-za zdobycie 6 punktów + łączność ze stacją 3Z2012EURO
stacji EU i DX – za zdobycie 3 punktów + łączność ze stacją 3Z2012EURO
Złota nalepka na dyplom przysługuje dla:
stacji z SP – za zdobycie 12 punktów + łączność ze stacją 3Z2012EURO
stacji EU i DX- za zdobycie 6 punktów + łączność ze stacją 3Z2012EURO
8. Koszt dyplomu:
dla stacji SP- 15zł
dla stacji EU i DX - 5 IRC
9. Zgłoszenia należy przesłać w terminie do 30 września 2012 r. na adres:
MSK OT PZK w Krakowie skr. pocztowa 606, 30-960 Kraków 1 lub na adres
e-mail sp9pkz@op.pl
Wpłaty można dokonać na konto 12 1240 4650 1111 0010 3184 3657 lub
przesłać na adres: skrytka pocztowa 606, 30 960 Kraków 1, MSK OT PZK w
Krakowie (z dopiskiem Małopolski Dyplom Piłkarski)
MSK OT PZK
W Krakowie

