Komunikat Sekretariatu ZG PZK z dnia 4 lipca 2012
Witam w naszym pierwszym wakacyjnym komunikacie. Jak co roku w okresie
lipca i sierpnia komunikaty mogą się nie ukazywać, a także mogą nie być
emitowane. Zależeć to będzie od ilości zdarzeń i ważnych informacji do przekazania
na najbliższe okresy przed i po środzie danego tygodnia.
1. IARU HF Championship. Pozostały niespełna 2 tygodnie
do rozpoczęcia IARU HF Contest 2012.
Członkowie zespołu SN0HQ prowadzą intensywne
przygotowania do udziału w zawodach.
Na wynik końcowy SN0HQ we współzawodnictwie między
stacjami HQ (Headquarters) czyli oficjalnymi
reprezentacjami organizacji krótkofalarskich olbrzymi wpływ ma wsparcie jak
największej ilości stacji polskich, które nawiążą łączności w zawodach z SN0HQ.
W imieniu grupy SN0HQ zwracamy się z prośbą do wszystkich krótkofalowców w kraju
o zawołanie naszej stacji w zawodach na każdym dostępnym paśmie.
Dla nas każda łączność jest ważna, każde QSO się liczy.
Koleżanki i Koledzy, zostańcie aktywnymi kibicami oficjalnej reprezentacji PZK.
W ramach dopingu spróbujcie nawiązać najwięcej łączności z SN0HQ na ile pozwalają
możliwości waszych QTH. Wdzięczność zespołu SN0HQ oraz prezydium ZG PZK będzie
na pewno olbrzymia, a satysfakcja wszystkich wspierających uczestników
gwarantowana jako, że możemy być dumni z wysokich pozycji zajmowanych przez
reprezentację PZK w kolejnych edycjach IARU HF Contest.
Wyróżnieniem dla najaktywniejszych operatorów, którzy zbiorą komplet 12 QSO z
SN0HQ będzie przyznanie oficjalnych koszulek z nadrukiem:
"Worked All SN0HQ stations in 2012".
Zasady przyznawania wyróżnień są określone w regulaminie zamieszczonym na
stronie: http://www.sn0hq.org.pl/
Zatem do usłyszenia w IARU HF CONTEST 2012 w drugi weekend lipca 14 15.07.2012
Bogdan SP5WA & Piotr SP2JMR
2. Komunikat Redakcji RBI z dnia 27.06.2012r.
Redakcja Radiowego Biuletynu Informacyjnego informuje, że Klub Krótkofalowców
SP5PMU z Grodziska Mazowieckiego otrzymał znak okolicznościowy HF490GM.
Stacja HF490GM pracuje od 1.07.2012r. do 31.07.2012r.
Powodem uruchomienia tej radiostacji pracującej ze znakiem okolicznościowym jest
uczczenie 490 rocznicy otrzymania praw miejskich przez Grodzisk Mazowiecki.
Dzięki staraniom dwóch braci Okuniów, ówczesnych właścicieli miasta, Grodzisk
Mazowiecki w dniu 22 lipca 1522 r. otrzymał z rąk Króla Zygmunta I Starego prawa
miejskie.
Celem pracy stacji HF490GM jest propagowanie na falach eteru historii miasta i
regionu gminy.
Miejscem pracy radiostacji jest pomieszczenie Klubu SP5PMU.
Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Sienkiewicza 27 lok 41.
Koledzy z Klubu SP5PMU i Redakcja RBI zapraszają krótkofalowców polskich do
łączności ze stacją HF490GM w dniach 1-31.07.2012r.

Informację przekazał: Jerzy Kucharski SP5BLD.
3. Spotkanie w Urzędzie Gminy Rudniki. W dniu 25 czerwca br w Urzędzie Gminy
Rudniki odbyło się spotkanie Pana Andrzeja Pyziaka Wójta Gminy oraz części
pracowników tejże z wiceprezesem PZK Piotrem Skrzypczakiem SP2JMR. Spotkanie
było w całości poświęcone omówieniu perspektyw oraz planom rozszerzenia
działalności PZK na terenie gminy. Jest to związane z organizowanymi corocznie od 5
lat ogólnopolskimi spotkaniami krótkofalowców "ŁOŚ". W najbliższej przyszłości należy
spodziewać się poprawy warunków terenowych i logistyki naszych spotkań. (SP2JMR)
4. Krótkofalowcy w Polskim Radiu. W nocnym bloku programu 4 PR 6 lipca około
0:30-0:45 zostanie nadana audycja Ewy Michałowskiej pt. Sienkiewicz na fali.
W imieniu organizatorów zawodów proszę o przypomnienie o Zawodach
Grunwaldzkich. Regulamin zawodów stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.
Wiesław SQ5ABG.
5. Wakacyjne MK QTC.
Wakacyjne wydanie MKQTC jest dwa razy więcej stron, czyli 72. Ta dodatkowa
objętość pozwoliła na publikację pożytecznych w codziennej pracy radiooperatorskiej
wykazów. Zamieszczono więc Listę DXCC wraz ze stosownymi dodatkami, a także
aktualną Listę SPFF. Ta druga zawiera 702 obszary przyrody chronionej w Polsce, w
tym 90 zupełnie nowych FFS. Innych informacji jest sporo i każdy w wakacyjnym
wydaniu Magazynu znajdzie coś dla siebie. Życzę wszystkim Czytelnikom udanych
urlopów, dobrej letniej pogody i wspaniałego samopoczucia.
Organizatorów wypraw terenowych zachęcam do nadsyłania fotografii i krótkich
relacji. Najlepsze utrwalimy na łamach wrześniowego MK QTC.
Skrócony spis treści MK QTC 7-8/2012
100 Lat Teatru Letniego
25 lat Klubu SP3PSM
Decyzje Prezydium ZG PZK
Fotoreportaż z podsumowania zawodów Quo Vadis
Fotoreportaż ze spotkania ŁOŚ-2012
IARU HF Championship
Kalendarz zawodów krajowych
Kalendarz zawodów międzynarodowych
Konkurs Klubu SP3PSM
Koszmarna podróż na SV5
Kruszwica spotkanie
Lista DXCC 2012
Lista SPFF 2012
Logo PZK pod ochroną
Nowy Prezes PZK
Piknik Lotniczy
Poszukiwane adresy
QSL via
Quo Vadis WFF?
Regulamin SPCC-PZK i wykaz członków
Regulamin SP-CW-C i wykaz członków
Regulaminy zawodów
Relacja ze spotkania APRS TAMA-2012
Relacja ze spotkania ŁOŚ-2012

Sami o sobie
SP5ADX
Serwis
SP-CFF
regulamin i wykaz członków
SP-DX-CW Award
Spotkanie w UKE
W-HQ-S Award
W-SPCC-Members Award
Wyniki Zawodów Olsztyńskich
Wyniki zawodów QUO Vadis 2012
Wyniki Zawodów Świętokrzyskich
Wyniki Zawodów Zamkowych 2012
Wyprawa SP2KJF do SPFF-029
Sylwester SP2FAP Redaktor Naczelny MK QTC.
SP6BQU s.k.
1 lipca zmarł w wieku 82 lat Lech Pierzchała SP6BQU.
Pogrzeb odbędzie na cmentarzu przy ulicy Legnickiej w Głogowie o godzinie 13:00 w
sobotę - dnia 07 lipca.
Cześć Jego pamięci ! Stanisław SP6BGF
Tyle informacji na dzisiaj.
Vy 73! Piotr SP2JMR wiceprezes PZK

Załącznik. Regulaminy zawodów
Siódemka na siódemce edycja 2012!
Siódmego dnia siódmego miesiąca z inicjatywy siódmego okręgu odbędą się po raz
drugi zawody organizowane przez OT-15 w Łodzi.
Regulamin i więcej informacji znajdziemy na stronie organizatora:
http://ot15.pgk.net.pl/
SP7PTK, jako klub z siódmego okręgu oraz jako klub współpracujący z OT15 zachęca
wszystkich licencjonowanych krótkofalowców do czynnego udziału w zawodach
"Siódemka na Siódemce".
To już druga edycja zawodów. W tym roku 7 lipca przypada w sobotę czyli daje to
większą szansę na start stacji, które w pierwszej edycji zawodów nie mogły wziąć
udziału w porannej turze z uwagi na pracę zawodową. Jesteśmy przekonani, patrząc
na zainteresowanie z poprzedniego roku, że i tym razem spotkamy się na 7 MHz w
jeszcze liczniejszym gronie.
Dla przypomnienia:
TERMIN: 7 lipca 2012 (sobota)
Pierwsza tura: 7:00 - 9:00 UTC
Druga tura: 19:00 - 21:00 UTC
Pasmo: 7 MHz (zgodnie z band planem)

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach życząc wielu udanych
łączności.
73!
za klub SP7PTK
Andrzej SQ7OFB i Tomek SP7VS/3Z7A
Zawody "Grunwald 2012"
Cel: Uczczenie 602 rocznicy Bitwy Pod Grunwaldem.
Organizator: SP5PMT
Patronat: Komendant Hufca Działdowo, Burmistrz Działdowa
Termin: 13 lipca 2012 r., od 16.00 do 17.00 UTC.
Pasmo i emisja: 3,7 MHz, SSB, w segmentach zgodnych z band planem HF.
Wywołanie: "Wywołanie w Zawodach Grunwaldzkich".
Wymiana: RS + nr QSO + skrót powiatu. Stacja organizatora i stacje pracujące z Pól
Grunwaldzkich podają RS + nr QSO i litera "G".
Punktacja: QSO – 1 pkt, QSO ze stacją klubową ZHP – 5 pkt., QSO ze stacją
pracującą z Pól Grunwaldzkich – 10 pkt, QSO stacją organizatora SP5PMT – 15 pkt.
Bonus: za ułożenie hasła „ Grunwald" z ostatnich ich liter sufiksów znaków
wywoławczych korespondentów – 25 pkt. Znak stacji wybranej do ułożenia hasła
można wykorzystać tylko raz. Brakującą literę można zastąpić jako Joker - stację
organizatora jeden raz. Znaki stacji używane do hasła muszą być w dzienniku
zaznaczone.
Wynik: suma punktów za QSOs + bonus. W razie jednakowej ilości punktów o
kolejnym miejscu decydować będzie krótszy czas pracy w zawodach.
Nie zalicza się punktów za QSO ze stacjami, które nie przysłały logów.
Klasyfikacja: Grupa A – stacje indywidualne, Grupa B – stacje klubowe, Grupa C –
stacje klubowe ZHP, Grupa D – SWL. Stacja organizatora nie będzie klasyfikowana.
Uwaga!
1. Logi uczestników którzy przeprowadzą mniej niż 10 QSO zostaną użyte do kontroli.
W przypadku gdy w dowolnej grupie klasyfikacyjnej weźmie udział mniej niż 5
zawodników, to nagroda przypadnie zwycięzcy.
2. Stacje, które planują pracę z Pól Grunwaldzkich i przyznawanie literki G podczas
zawodów proszone są zgłoszenie swójego udział do organizatora do 5 lipca 2012 r. na
adres: sq5abg@o2.pl
W zawodach obowiązuje maks. moc 100 W, zgodnie z krajowym
regulaminem zawodów KF.
SWLs: Za prawidłowy nasłuch uważa się odbiór obydwu znaków korespondentów,
raportów i grup kontrolnych. Znak tej samej stacji może się pojawić w dzienniku tylko
raz. Za każdy nasłuch – 2 pkt. Bonus i wynik końcowy – jak dla nadawców.
Dzienniki zawodów w formacie Cabrillo należy przesłać do 31 lipca 2012r. na
adres: sq5abg@o2.pl
Wyniki: zostaną opublikowane w prasie krótkofalarskiej w ciągu 2 miesięcy oraz na
stronie PZK.
Nagrody: za miejsca 1- w każdej grupie – puchar i dyplom, za miejsca 2-5 – dyplom.
Spośród nadesłanych logów wylosowane zostaną nagrody niespodzianki (liczba nagród
zależy od hojności sponsorów).
Komisja Zawodów: SP5HEN, SQ5ABF,SQ5ABG
Decyzje Komisji są ostateczne.

